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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ПРВОГ РАЗРЕДА 

Време 
реализације 

Активности/теме 

септембар 

-Формирање одељењске заједнице, избор руководства одељенске заједнице, избор два 
представника у Ученички парламент 
- Упознавање са правима детета и ученика , обавезама и одговорности чл.79. 
- Упознавање ученика са распоредом свих облика образовно-васпитног рада (наставним 
планом и програмом, распоредом редовне , додатне и допунске наставе, радом секција) као 
и са  и уџбеницима и дидактичким средствима који ће се користити током школске године 
-Упознавање ученика са Правилником о оцењивању (критеријимима, начину, поступку, 
динамици и распореду оцењивања) 
-Упознавање са Правилником о правима, обавезама и одговорности ученика 

октобар 

-Упознавање са  Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање 
-Упознавање ученика са техникама успешног учења 
-Прилагођавање новој средини 
-Упућивање ученика на правилно руковање књижевном грађом посета библиотеци 
- Радна дисциплина и понашање ученика 

новембар 

-Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 
-Укључивање ученика у допунски и додатни рад 
-Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 
-Дискусија на тему „Да сам ја одељенски старешина“ 
-Другарство и међусобна солидарност( право и лажно другарство) 

децембар 

-Поремећаји исхране-анорексија и булимија 
-Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 
-Лепо и прикладно одевање 
-Разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика 
-Разговор о изостајању са наставе, узроци и предлог мера 

јануар 

-Норме пристојног понашања 
-Прослава Савиндана 
- Анализа успеха на крају првог полугодишта  
-Однос ученик-наставник у школи 

фебруар 
-Како избећи сукобе у одељењу, решавање проблема 
 -Насиље у нашој околини 
-Другарство у одељењу 

март 

-Шта ми се допада код себе, а које особине поштујем код других 
-Етничка толеранција и солидарност 
-Музичка интересовања средњошколаца 
-Трговина људима 
-Учимо ли за оцену или знање                                

април 

-Анализа успеха на крају другог тромесечја 
-Шта можемо учинити на заштити и унапређењу животне средине 
-Предлози мера за побошање успеха ученика 
-Ко си нам идеали и узори 

мај 

-Адолесценција и промене које је прате 
-Актуелни спортски догађај и како их ученици виде и доживљавају 
-Бављење спортом, здраве животне навике 
- Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 
-Прочитали смо књигу... 

јун 
-Анализа рада одељенске заједнице 
-Анализа успеха  и понашања ученика на крају школске године 
-Подела сведочанстава 

 


