
Закључци са седнице Наставничког већа одржане 19.08.2019. године 

 

Наставничко веће одржано 19.08.2019. године, расправљало је по дневном 

реду од 6 тачака и то: 

1. Ритам рада до краја школске 2018/19 године. 

2. Организовање припремне наставе, распоред одржавања поправних 

испита и организовање комисије. 

3. Извештај о резултатима завршног испита и уписа у средње школе. 

4. Формирање одељења I и IV разреда 

5. Услови за почетак нове школске године. 

6. Разно 

 

Закључци 

1. Ритам рада до краја школске године је утврђен и истакнут на школској 

обавештајној табли. Седница одењенског за 6 разред због полагања из 

енглеског језика биће одржана 28.08.2019. у 8 часова, а седница 

Наставничког већа, за верификацију успеха, биће такође одржава 

28.08.2019. у 9 часова. Ритам рада је једногласно усвојен. 

2. Припремна настава за ученике који полажу енглески језик почиње данас 

и трајаће целе недеље. Писмени испит из енглеског језика биће одржан 

26.08.2019. у 8 часова, а усмени испит 27.08.2019. у 8 часова. Испитну 

комисију чине Драгица Кнежевић, Драгана Ракић и Јелена Пантелић. 

3. Извештај о резултатима завршног испита, као и о упису у средње школе 

детаљно је прочитан на овој седници. Сви подаци се налазе у документацији 

школе. Треба посебно истаћи да су сви ученици уписани у првом кругу, 

углавном по првој жељи, осим једног ученика који је због полагања 

разредног испита из енглеског језика и математике, остао да полагање 

забршног испита изврши у августовском року.    

4. Формирана су одељења I и IV разреда, одређене одељенске старешине, 

подељени спискови и окачени на видна места на улазнм вратима школе. 

Подела је једногласно усвојена од стране Одељенског већа. 

5. Кадровски услови за почетак школске године су испуњени. 

Министарство просвете прихватило је постојећу мрежу школа, поделу 



група и стручан кадар. Што се тиче материјалних услова, две велике 

инвестиције од битног значаја – реконструкција школе у Плочи, чији су 

радови већ кренули, а рок за завршетак радова је 120 дана. Настава ће се 

изводити у просторијама предшколске установе до окончања радова. Рад ће 

бити организован у две смене. Друга велика инвестиција је гасна 

котларница, која је већ инсталирана и допринеће бољем грејању у нашој 

школи. Извршена је санација крова у Ратају, који је претрпео значајну штету 

услед невремена. 

6.  Директор је прочитао имена адекватно заступљених замена за 

колегинице које су на боловању. Дате су одређене инструкције за све 

потребне обавезе, које треба извршити у овом периоду. Изнета запажања 

инспекцијског надзора за одељење са посебним потребама и упутства за 

даљи рад. Прочитани датуми за одржавање семинара за наставнике које 

треба оспособити за рад у дигиталним учионицама. Опрема за 

дигитализацију школе и увођење оптичког интернета је стигла, очекује се 

њено инсталирање у наредном периоду. Календар рада претрпеће извесне 

промене у смислу распореда и ротације радних дана. Сви закључци су 

једногласно усвојени од стране Наставничког већа.   

 


