
Закључци са седнице Наставничког већа одржане 24.06.2019. године 

 

Наставничко веће одржано 24.06.2019. године, расправљало је по дневном 

реду од 9  тачака и то: 

1. Усвајање извештаја о успеху ученика на крају 2018/19 године. 

2. Доношење одлуке о награђивању ученика 

3. Извештај о годишњем раду школе и анекс школског програма 

4. Доношење одлуке о набавци уџбеника 

5. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и рекреативних настава 

6. Усвајање плана о екскурзијама и излетима за идућу школску годину. 

7. Извештаји координатора тимова 

8. Сређивање педагошке документације 

9. Остала актуелна питања. 

 

Закључци 

1. Детаљно су прочитани и разматрани успеси свих разреда на нивоу 

матичне школе и терена. Закључак свих појединих одељенских већа је да су 

сви облици васпитно-образовног рада са ученицим,а реализовани, да је 

успех задовољавајући, а понашање на завидном нивоу. Успех ућеника на 

крају школске 2018/19 је једногласно усвојен. 

2. Школа језа све одличне ученике обезбедила награде у виду књига, које 

ће ученицима бити додељене 28.06.2019. године, на родитељским 

састанцима, као и књиге за носиоце Вукових и специјалних диплома за 

ученике 8. разреда. 

3. Директор је поднео извештај о годишњем раду школе, а детаљан извештај 

биће биће поднет у августу, на крају школске године. Истакнут је и анекс 

школског програма, који се односи на промене у I и V разреду, тј. II и VI, 

као и измене у правилницима, са којима су упозвати чланови наставничког 

већа.    

4. Уџбеници за све разреде набављају се преко књижаре “Дућан”, као и 

претходнох година. Донета је и једногласна одлука о набављању уџбеника 

за II и VI разред, такође преко књижаре “Дућан”. 



5. Извештаје о реализацији свих екскурзија и рекреативних настава, 

поднеле су све стручне вође и за све разреде. Из свих извештаја се види да 

су сва путовања и боравци протекли у најбољем реду, да су агенцијски 

услови углавном били добри, деца примерна, а сви садржаји васпитно-

образовног рада на екскурзији остварени. 

6.  Поред постојећих реализација, које су већ утврђене планом и програмом, 

сви активи имају могућност да додају или измене одређене програме у 

релацијама и условима. Прочитане су све планиране дестинације 

екскурзија, излета и рекреативних настава, које ће после корекција бити 

усвојене за наредну 2019/20 годину. 

7. Координатори тимова сложили су се да се извештаји поднесу у Августу, 

а истовремено подсетили све чланове Наставничког већа о обавезама које 

следе за све ћланове тимова у овом периоду. 

8. Директор је напоменуо све присутне да сва педагошка документација и 

сви облици администрације буду сређени, прегледани и дати на увид управи 

школе. Истиче да је у току године сва педагошка документација вођена 

уредно и ревносно, као и да се настава одвијала у најбољем реду. 

9. Директор је обавестио све присутне да ће се родитељски састанци 

одржати 28.06.2019. године. Свечана додела Вукових и специјалних 

диплома такође 28.06.2019. године у 17 часова у ђачкој кухињи, као и да ће 

пријем Вуковаца код председника општине бити организован истог дана, са 

почетком у 12 часова у Скупштини општине Александровац  

 


