
Извештај стручног већа вештина - музичка култура, ликовна култура и физичко и 

здравсвено васпитање   

    

 

У школској 2019/20. години, чланови Стручног већа вештина (Тања, Илија,Борис и 

Јасмина) су урадили следеће: 

-Усвојен је план и програм Стручног већа 

-Евидентирани су ученици за спортске (кошарка,рукомет,футсал и одбојка) и ликовну 

секцију (У свету визуелне уметности) 

-Сачињен је списак неопходних наставних средстава и предат директору  школе  

-Донета је одлука о учешћу деце на такмичењима у складу са Календаром такмичења 

-Усвојена је одлука о одржавању часова Обавезних физичких активности (један час у 

редовном распореду, а пола као двочас, једном месечно)  

-Извршена је детаљна анализа иницијалног тестирања 

-У оквиру Недеље школског спорта, одржано је такмичење у стоном тенису. Први пут је 

обележен Европски школски спортски дан 

-Евидентирани су ученици који су делимично ослобођени практичног дела наставе 

физичког васпитања 

-Детаљно је анализиран успех ученика на тромесечју, полугодишту и крају школске 

године 

-Настава по ИОПу није заступљена, већ се по потреби акценат даје индивидуализацији  

-Прецизиран је и анализиран критеријум оцењивања  

-Одржан је Интердисциплинарни час Музичке и Ликовне културе у 5/1, са темом ''Ритам 

праисторије''               

-Одржане су изложбе ликовних радова у октобру и децембру 

-Одржане су две ликовне радионице под називом ''Декоративне форме од жице'' 

-Члан нашег већа, Илија Спасојевић, је узео учешћа у организацији приредбе поводом 

обележавања школске славе ''Свети Сава'' 

-Извршена је анализа полугодишњег и годишњег извештаја о стручном усавршавању.  

-Одржана су такмичења на школском, општинском и градском нивоу из следећих 

спортова: стони тенис, кошарка, футсал, одбојка, рукомет и пливање 

-Одабрани су уџбеници за следећу школску годину из ликовне и музичке културе 

-Због ванредног стања у земљи, услед појаве вируса Корона (Ковид19),одржан је и један 

састанак онлајн, на ком су осмишљени предлози за побољшање наставе на даљину, а 

затим прослеђени Педагошком колегијуму 

- На завршним часовима учења на даљину, у облику презентације радова ученика, свих 

разреда, реализоване су изложбе најуспешнијих ликовних радова из различитих области.  

-Похваљени су и награђени посебним дипломама најактивнији ученици осмог разреда  

- Чланови већа су израдили глобални план рада већа за следећу школску годину 

- За руководиоца већа једногласно је изабрана наставница физичког и здравственог  

васпитања Јасмина Тешић. 

- Извршена је подела наставе за школску 2020/21. годину 

- Разматран је и достављен предлог Педагошком колегијуму,  почетни модел образовно-

васпитног рада у школској 2020/2021. години 


