
СТРУЧНИ АКТИВИ НАСТАВНИКА 

 

Стручни активи у школи су носиоци специфичних задатака стручног усавршавања и разраде кључних 

задатака појединих наставних области и њихове реализације у васпитно-образовном процесу. Програмом 

рада стручних актива у овој години врши се разрада и конкретизација задатака, између осталог у оквиру 

сљедећих програма рада: 

• Планирање и програмирање васпитно-образовног рада, 

• Праћење реализације васпитно-образовних задатака, 

• Праћење напредовања појединих ученика у усвајању програмских садржаја, 

• Унапређење васпитно-образовног процеса увођењем иновација, реализовањем иновативних часова, 

реализацијом програмских садржаја путем интегрисане наставе, часова у склопу пројекта Доситеј, 

• Побољшање материјалне основе васпитно-образовног рада. 

 

Сваки стручни актив у оквиру првих и специфичних подручја везаних за одређене предмете разрађују и 

утврђују своје конкретне задатке, временску динамику реализације, као и носиоце појединих активности. 

У школској 2021/22. активи су: 

• Актив продуженог боравка и првог разреда, 

• Актив другог разреда, 

• Актив трећег разреда, 

• Актив четвртог разреда, 

• Актив петог разреда, 

• Актив српског језика, 

• Актив страних језика, 

• Актив историје, географије и православне вјеронауке, 

• Актив биологије и хемије, 

• Актив математике, физике, основи информатике и техничког 

образовања, 

• Актив ликовне културе, физичко и здравствено васпитање и музичке 

културе. 

 

Сваки актив састаје се по утврђеној временској динамици, предсједници воде састанке, записничари 

уредно воде евиденцију у свескама и дају се приједлози за унапређење васпитно-образовног рада. У 

наставку се налази табела са именима руководиоца актива: 
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број 

 

Стручни актив 

 

 

Име и презиме руководиоца стручног актива 

1.  

 

Актив продуженог боравка и првог 

разреда 

 

 

Дајана Петровић 

email: dajana.petrovic@skolers.org 

 

2.  Актив другог разреда 

 

Тања Друговић 

email: tanja.drugovic@skolers.org 

 

3.  Актив трећег разреда 

 

Јелена Ромчевић 

email: jelena.romcevic@skolers.org 

 

4.  Актив четвртог разреда 

 

Драженка Шобат 

email: drazenka.sobat@skolers.org 

 

5.  Актив петог разреда 

 

Мира Косић 

email: mira.kosic@skolers.org 

 

6.  

 

Актив српског језика 

 

 

Дејана Шкорић Мијатовић 

email: dejana.skoric.mijatovic@skolers.org 

 

7.  Актив страних језика 

 

Весна Новаковић 

email: vesna.novakovic@skolers.org 

 

8.  

 

Актив историје, географије и 

православне вјеронауке 

 

Мирослав Боснић 

email: miroslav.bosnic@skolers.org 

 

9.  Актив биологије и хемије 

 

Сандра Стојковић 

email: sandra.stojkovic@skolers.org 

 

10.  

 

Актив математике, физике, основи 

информатике и техничког образовања 

 

Зоран Мармат 

email: zoran.marmat@skolers.org 

 

 

11.  
 

Актив ликовне културе, физичко и 

здравствено васпитање и музичке 

културе 

 

 

Даворин Зрнић 

email: davorin.zrnic@skolers.org 
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