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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА ТРЕЋИХ 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 
-Укључивање ученика у додатни и допунски рад 
-Чиниоци који доводе до нарушавања односа у одељењу 
-Анализа успешности реализације екскурзије 
-Како и када учимо 
-Интонирање химне Р.Србије Боже правде; Место, улога и задаци Војске Србије у систему 
безбедности и одбране Р. Србије; Војна обавеза у Р.Србији; Радна и материјална обавеза  у Р. 
Србији- завршни разреди 

новембар -Неуспех и како га можемо превазићи 
-Анализа успешности одељења на крају првог тромесечја 
-Коришћење уџбеника, додатне литературе и -интернета у свакодневном учењу 
-Умемо ли да користимо реч извини 
-Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета 

децембар -Шта треба да знам о Сиди 
-Разговор о штетности дувана,алкохола и наркотика 
 -Какав успех очекујем на крају првог полугодишта 
- Тешкоће у раду појединих ученика и проблеми у настави 
-Полно преносиве болести 
- Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка спремност- 
предуслов за војни позив –завршни разред 

јануар -Анализа успеха одељења на крају првог полугодишта 
-Учешће у прослави Савиндана 
-Како избећи сукобе у одељењу, решавање проблема 
-Болести зависности (наркоманија, алкохолизам) 

фебруар -Наши наставници и особине које ценимо 
- Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора 
-Шунд или кич,шта је то? 

март -Разговор о другарству, љубави 
-Информисање ученика о могућности даљег школовања,  
-Ко су нам идеали , узори 
 -Шта вам се највише допада у школи, а шта би сте мењали 
-Предлози мера за побошање успеха ученика 
-Служба осматрања и обавештавања; Облици облици неоружаног отпора; Бојни отрови, 
биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита –завршни разред 

април -Разговор о изостајању са наставе, узроци и предлог мера 
-Анализа успеха на крају другог тромесечја 
-Анализа напредовања ученика који показују слаб успех 
-Тактичко –технички зборови- завршни разред 

мај -Учимо ли за оцену или за знање 
-Трговина људима 
-Бављење спортом, здраве животне навике 
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-Прочитали смо књигу.. 
-Упознавање ученика са начином полагања завршног испита 
- Договор око организовања матурске вечери 

јун -Анализа рада одељенске заједнице 
-Анализа успеха  и понашања ученика на крају наставне године 
-Подела сведочанстава,диплома 

 


