
Извештај за Актив за развој школског програма, стручно веће МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

ТИО. Извештај доставља члан актива Александар Давидовић, наставник математике 

 

СЕПТЕМБАР 

25.09.2018. године 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање плана рада стручног већа 

2.Усвајање годишег плана рада-плана и рпгорама за математику, физику и ТИО(Техника и 

технологија) 

3.Преглед постојећих и сачињавање листе најпотребнијих наставних средстава за 

опремање кабинета 

4. Подела одељења за школску 2018./2019. годину 

5. Корелације садржаја међу предметима природних наука 

6. Иницијално тестирање за ученике од петог до сомог разреда 

 

1. Усвојен је план рада већа за школску годину. 

2. Усвојен је план и програм за математику, физику, техничко и информатичко 

образовање, технику и технологију. 

3. Договорено је да наставници направе листе потребних наставних средстава и доставе 

управи школе. Користе се расположива наставна сресдтва. 

4. Подела одељења по предметима: 

-Математика 

Сандра Шљивовац: 6-1, 6-2, 6-3, 7-2 

Александар Давидовић: 5-1, 5-2, 5-3, 7-1, 7-3 

Марија Станковић: 8-1, 8-2, 8-3 



-Физика 

Јелена Видић: 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

-ТИО и Техника и технологија 

Момчило Вулевић: 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3 

Боривоје Танасковић: 5-1,5-2, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 

Биљана Вучковић: 8-1 

Рада Јоксимовић: 5-3, 6-2 

5. Постоји добра корелација између предмета природних наука-коју треба по потреби 

ускађивати. Усклађивање критеријума који су у корелацији: 

Оцена 1:  0-30% 

Оцена 2:  30-50% 

Оцена 3:  50-70% 

Оцена 4:  70-85% 

Оцена 5:  85% и више 

6.Спроведено је иницијално тестирање свих ученика. 

 

ОКТОБАР 2018. 

30.10.2018. 

Дневни ред: 

1. Физика и ТИО као нови предмети 

2. Распоред и одређивање ученика за допунску и додатну наставу, као и за ИОП 

3. Организација рада слободних активности водећи рачуна о оптерећености ученика 

4. Огледни час ТИО-Рада Јоксимовић 

 

1. Разматрано је како да ученици што боље прихвате новодобијене предмете. 



2. Одређени су критеријуми по којима ће ученици бити позивани на допунску или додатну 

наставу, узима се у обзир оптерећеност ученика. Ученици који наставу похађају по ИОПу 

одредиће се у договору са ПП службом. 

3.Разговарано је о програму извођења слободних активности. Планиране су секције 

Грађевинска и Саобраћајна (ТИО). Из математике и физике нису планиране секције. 

4. Огледни час ТИО-Рада Јоксимовић. Час је одложен због неусклађености наставне 

једнице. 

 

НОВЕМБАР / ДЕЦЕМБАР 

06.12.2018. 

Дневни ред: 

1. Анализа реализације садржаја програма, успех и постигнућа ученика из предмета 

математика, физика, ТИО(Техника и технологија) на крају 1. тромесечја, са посебним 

освртом на ученике по ИОПу. 

2. Анализа и резултати коришћења наставних средстава у циљу подизања квалитета 

наставе и мотивације ученика 

3. Угледни час ТИО-Боривоје Танасковић 

 

1. Извршена је анализа садржаја, програма, успеха и постигнућа ученика из предмета овог 

већа и констатовано је да су на добром нивоу. Примећено је да допунску наставу у већој 

мери прате ученици који имају одбар и врлодобар успех, у односу на ученике који имају 

потешкоћа у савладавању градива. Такође су све опомене јасно и прецизно образложене. 

2. У разоговору са члановима већа констатовано је да се наставна средства користе у 

највећој мери. Договорено је да се сачини списак потребних наставних средстава и 

достави управи школе ради набавке исте, како би резултат био бољи. 

3. Боривоје Танасковић је одржао угледни час 05.12.2018.године у одељењз 5-1 Врсте 

линија. Часу присуствовали: Симка Вукојевић, педагог школе, Драгана Николић, психолог 

школе и Момчило Вулевић. 

 

Децембар 



26.12.2018. 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Решавање проблема у извођењу редовне, додатне и допунске наставе. 

2.Стручно усавршавање наставника 

3. Угледни час-ТИО: Момчило Вулевић 

4. Угледни час математика: Александар Давидовић 

 

1. Редовна, допунска и одадатна настава одржавају се према плану и распореду часова, ако 

се појаве проблеми, решавају се у ходу. 

2.Наставници се стручно усавршавају путем семинара, као и унутар установе. 

3. Момчило Вулевић је одржао угледни час у одељењу 5-1 на тему; Означавање мера на 

техничком цртежу-Котирање. Часу су присуствовали Симка Вукојевић, Драгана Николић 

и Боривоје Танасковић. 

4. Математика-Угледни час је одложен 

 

 

 

 


