
План рада Стручног актива за развој школског програма у 
школској 2018/19. години  

Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника 
које именује Наставничко веће на период од 4 године. 
Стручни актив за развој школског програма обавља посебно следеће послове: 
1. Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији; 
2. Учествује у изради школског програма 
3. Израђује пројекте који су у вези са школским програмом; 
4. Прати реализацију школског програма; 
5.  

Ред. 
Бр. 

ОПИС ПОСЛОВА ДИНАМИКА 

ПРВИ САСТАНАК СЕПТЕМБАР 
1. Израда и усвајање Плана рада Стручног актива за развој школског 

програма за наредну школску годину 
 

2. Увид у квалитет Годишњих планова рада за наредну школску годину. 
Увид у квалитет месечних планова рада за септембар 

 

3. Помоћ око израде материјала које припремају стручна већа ради 
информисања родитеља о садржају и начину спровођења Школског 
програма и Годишњег плана рада школе 

 

4. Подела задатака у оквиру Актива за сваког члана  

 ДРУГИ САСТАНАК НОВЕМБАР 
1. Провера педагошке документације-индивидуалних, годишњих и 

месечних планова рада и припрема за час, ради контроле примене 
Школског програма 

 

2. Провера квалитета планова рада  
3.  Анализа извештаја о успеху за први класификациони период  
4. Анализа броја и квалитета јавних наступа  

ТРЕЋИ САСТАНАК ФЕБРУАР 
1. Провера педагошке документације – месечних планова и припрема за 

час,ради контроле примене школског програма 
 

2. Организовање и праћење одржавања додатне наставе за ученике 
такмичаре 

 

3. Организовање и праћење реализације слободних активности  
4. Разматрање извештаја о раду школе у првом полугодишту  



5. Анализа стања опремљености наставним средствима  
ЧЕТВРТИ САСТАНАК АПРИЛ 
1. Анализа извештаја о успеху за трећи класификациони период  
2. Присуствовање интерним часовима и родитељским састанцима у циљу 

прикупљања информација о квалитету и реализацији Школског 
програма 

 

3. Контрола реализације наставе  
4. Контрола усклађености рада на нивоу стручних већа и школе у целини  
5 Пријемни испити-упоредна анализа потреба школе и броја и квалитета 

музичких способности пријављених кандидата 
 

ПЕТИ САСТАНАК МАЈ-ЈУН 
1. Вредновање резултата рада наставника – давање предлога за избор 

најуспешнијег наставника 
 

2. Праћење и анализа тока припрема за пријемни испит за средње 
музичке школе 

 

3 Праћење припрема за завршне и годишње испите и годишње смотре  
4. Присуствовање годишњим испитима и анализа резултата – провера 

остварености циљева и стандарда постигнућа 
 

5 Давање предлога за унапређење Школског програма за наредну 
школску годину 

 

6 Анализа квалитета и примене Школског програма на основу увида у 
квалитет годишњих и месечних планова рада и припрема за час 

 

7. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове 
искориштености (по одсецима) у складу за захтевима Школског 
програма 

 

8.  Анализа броја и квалитета јавних наступа  
ШЕСТИ САСТАНАК АВУГУСТ 
1. Израда извештаја о реализацији годишњег плана рада стручног актива 

за развој Школског програма у протеклој школској години 
 

2. Помоћ стручним већима око припреме материјала (годишњи план 
активности – смотре, испити, минимум градива итд.) 

 

3. Сугестије за израду коначне верзије годишњег плана рада  

    Председник Стручног Актива 
____________________________ 

Ладислав Тамаши 


