
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА) 

 

Чланови  већа су: наставници биологије Славица Миљковић и Татјана Бачевић, 

наставници  хемије Јелена Видић и Јелена Јовановић. 

План  и  програм стручног већа усвојен је пре почетка школске 2019/2020.године. 

Критеријум оцењивања је уједначен.Утврђена је корелација рада предмета биологија-

хемија,као и корелација са другим предметима. 

Ученици су користили  уџбенике које су предметни наставници  изабрали у предходној 

школској години,а то су:Биологија за 5. и 6.разред (БИГЗ),7. и 8.разред основне 

школе(Завод за уџбенике и наставна средства) и Хемија за 7. и 8.разред ОШ (Герундијум). 

Нови  предмети  Биологија(за ученике 5.разреда)  и Хемија(за ученике 7.разреда) 

представљени су на најбољи могући начин. 

Анализом успеха ученика на крају првог класификационог периода  утврђено је да се 

ученици добро сналазе у савлађивању градива са мањим бројем ученика којима је 

потребна допунска настава. 

Одређени су ученици који ће похађати наставу по ИОП-у.Предметни наставници су за ове 

ученике направили посебан план и програм. 

Такмичења 2019/2020.године: Са школског на општинско такмичење из хемије пласирало 

се по 5 ученика из 7. и 8. разреда.Пласман на окружно такмичење је остварилаученица 8-1 

разреда Милица Радосављевић.Са школског на општинско такмичење из биологије 

пласирало се по 3 ученика 7. и 8.разреда.Окружна такмичења нису одржана због 

ванредног стања које је уведено услед епидемије COVID-19 вируса. 

Организована је и реализована припремна настава из биологије и хемије за ученике 

8.разреда,са циљем да се ученици што боље припреме за комбиновани тест у оквиру мале 

матуре.Припремна настава је реализивана путем РТС-3 канала,а додатну подршку и 

материјал за рад ученици су добили од предметних наставника,путем имејла и Viber 

група. 

Стручно усавршавање наставника: 

1- Наставница биологије Славица Миљковић и наставница физике и хемије Јелена 

Видић су похађале семинаре ,,Економска писменост“ (8 сати) и ,,Драмске игре у 

настави“(16сати). 

2- Наставница хемије Јелена Јовановић је похађала  семинаре 

,,Концентрацијом и  мотивацијом до изузетности“  (8 сати) и ,,Пројектна настава у 

функцији образовања и васпитања ученика ОШ за смањење ризика од природних 

непогода“(8сати) ,као и стручну трибину ,,Учимо креативно,градимо 

партнерства:квалитетнији рад с ученицима и њиховим родитељима“(1 сат). 

 

Због ванредне ситуације нису реализоване све активности предвиђене Планом 

стручног усавршавања наставника. 

 

Анализом успеха ученика на крају школске 2019/2020.године утврђено је да сви ученици 

имају позитивне оцене  из биологије и хемије,тј.ниједан ученик није упућен на полагање 

поправног испита у августу. 

План и програм рада стручног већа је реализован са мањим одступањима због неодржаних 

угледних часова,а разлог је ванредна ситуација изазвана корона вирусом. 



Допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму до тренутка увођења 

ванредног стања,од када су ,по потреби, одржаване појединачне консултације путем 

Viber-а. 

Састанци и консултације чланова стручног већа су редовно одржавани. 

Извршена је подела часова за оба предмета,и то на следећи начин: 

Биологија:  Славица Миљковић(5-1,5-3,6-1,6-2,6-3,7-1,7-2,8-1,8-2,8-3) , Татјана Бачевић (5-

2,7-3). 

Хемија: Јелена Јовановић (7-1,7-2,7-3,8-2) , Јелена Видић (8-1,8-3). 

За рукоководиоца стручног већа у наредној школској 2020/21. години изабрана је 

наставница биологије Татјана Бачевић. 

 
 


