
ПЛАН РАДА 
 Педагошког колегијума  ШОМО Кула 

за колску  2018/2019. 
 
  Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник 
стручних сарадника. 
Директор школе председава и руководи Педагошким колегијумом.  
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе 
на:  

 планирање и организовање остваривања програма образовања и свих активности школе; 
 осигуравање квалитета рада школе, самовредновање школе, остваривање стандарда постигнућа 

ученика и унапређивања образовно-васпитног рада; 
 остваривање развојног плана;  
 сарадњу са јединицом локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 
 педагошко-инструктивни увид и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 
сарадника; 

 планирање и праћење стручног усавршавањa и спровођење поступка за стицање звања 
наставника и стручних сарадника. 

 
Педагошки колегијум чине: 
  Оливера Гроздић, председник стручног већа за клавир  Владимир Међеши, председник стручног већа за тамбуру  Тамара Лукач, председник стручног већа за хармонику  Ева Епер, председник стручног већа за солфеђо  Ладислав Тамаши, председник Актива за развој школског програма  Кнежевић Татјана, Председник Тима за концертну делатност  Гога Марта, председник Тима а заштиту ученика од насиља  Килић Биљана, стручни сарадник нототекат-медијатекар  Оливера Танурџић, стручни сарадник педагог  Харвиљчак Хелена, помоћник директора  Љиљана Барна Никитовић, директор , координатор 

 
 
 
 
 

Време реализације Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације 

Септембар 

- Усвајање Плана рада Педагошког колегијума – до 
15.септембра - Организација образовно – васпитног рада  (Контрола 
усклађености распореда радних дана и распореда 
часова, увид у бројно стање по класама)  - Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана 
рада школе за школску 2017/2018. - Разматрање Извештаја о реализацији Плана рада Тима 
за  безбедности и заштиту ученика  за школску 
2017/2018.,кроз Извештај о раду Тима и анализа стања 

договор 
 

дискусија, 
договор 

 
анализа, 

дискусија 
 

дискусија 
 

Чланови колегијума 



безбедности. - Анализа и давање сугестија за израду Годишњег плана 
рада школе  за школску 2018/2019. - Разматрање  Акционог плана безбедности и заштите 
за школску 2018/2019. - Усвајање ИОП-а (по потреби) 

дискусија 
 

договор, 
дискусија 

 
договор 

Новембар 

- Анализа постигнутих резултата образовно-васпитног 
рада на крају I класификационог периода  

- Провера бројчаног стања свих класа 
- Анализа вођења педагошке документације и 

евиденције 
- Разматрање приспелих молби ученика за убрзано 

напредовање 
- Праћење и анализа стања безбедности у школи 

анализа дискусија   анализа  анализа  Анализа  Анализа, дискусија 

Чланови колегијума 

Фебруар 

- Усвајање Извештаја о раду Педагошког колегијума за 
I полугодиште 

- Укључивање у припреме ученика за Републичко 
такмичење и Републички фестивал / пружање 
подршке 

- Праћење примене Школског програма (реализација 
наставног плана и програма у првом полугодишту) 

- Разматрање  реализације Годишњег плана рада школе 
у првом полугодишту 

- Разматрање Извештаја о реализацији Програма 
безбедности и заштите 

- Разматрање начина пружања подршке ученицима који 
планирају наставак школовања у СМШ 

- Анализа вођења педагошке документације и 
евиденције 

- Давање смерница у планирању промотивних 
активности  обиласка основних школа и 
договор око начина организовања и критеријума за 
Пријемне испите 

дискусија, 
договор     анализа договор   анализа   анализа  анализа  договор  анализа  анализа дискусија,  
договор  

Чланови колегијума 

Април 

- Анализа постигнутих резултата образовно-васпитног 
рада на крају III класификационог периода  

- Провера бројчаног стања свих класа 
- Евидентирање Екстерних чланова комисија за 

полагање пријемних испита у СМШ 

анализа, дискусија   анализа договор   

Чланови колегијума 

Мај 
- Анализа припремљености за реализацију годишњих 

испита 
- Анализа резултата са Републичког фестивала 

музичких и балетских школа Србије и осталих 
такмичења 

анализа   анализа   
Чланови колегијума 



Јун 

- Анализа извештаја о успеху ученика након одржаних 
годишњих испита 

- Анализа извештаја о реализацији наставе (редовне, 
додатне и допунске) 

- Анализа извештаја о оствареном броју јавних наступа 
– по класама 

- Анализа извештаја о смотрама одржаним током 
школске године 

-  Анализа  кадровских потреба школе за наредну 
школску годину 

-  Анализa стања опремљености наставним средствима 
и степена њихове искоришћености 

- Анализа података о броју уписаних ученика, бројном 
стању класа и потребама за ученицима за наредну 
школску годину и распоређивања ученика по класама 

анализа дискусија  анализа дискусија   анализа дискусија  анализа дискусија  анализа дискусија  анализа дискусија    

Чланови колегијума 

Август 

- Контрола стања школског инструментарија  
- Давање смерница за израду распореда часова 

наставника 
- Анализа коначне  поделе  ученика по класама 
- Анализа припремљености Годишњих планова рада 

наставника за наредну годину 
- Учешће у изради Годишњег плана рад 
- Давање сугестија за израду Плана стручног 

усавршавања 
- Разматрање  припремљености школе за наредну 

школску годину 
- Израда Годишњег извештаја о раду Педагошког 

колегијума 
- Израда плана рада Педагошког колегијума за наредну 

школску годину 

 анализа,  преглед  анализа  анализа  анализа дискусија    анализа  анализа договор извештај анализа  

Чланови колегијума 

* Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума су: извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед, а носиоци праћења су: директор, стручни сарадник, руководиоци стручних већа и просветна инспекција. 
 
 
 
           Координатор рада 

      Педагошког колегијума 
__________________________ 
     Директор ШОМО Кула 
    Љиљана Барна Никитовић 


