
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ВЕШТИНА 

 

У школској 2020/21. години, која је са радом почела по Комбинованом моделу наставе 

(непосредно у школи сваки други дан и онлајн – гугл учионица, гугл мит...) због 

присуства корона вируса,  чланови Стручног већа вештина (Тања, Илија,Борис и Јасмина) 

су урадили следеће: 

• Усвојен је план и програм Стручног већа. 

• Планиране секције (спортске и хорска секција) нису одржаване због препорука 

министарства о окупљању већег броја ученика на једном месту, контакту са лоптом, 

избегавању спајања различитих група и ширењу заразе. 

• Одржани су  часови допунске и додатне наставе из ликовне културе. 

• Сачињен је списак неопходних наставних средстава и предат директору  школе. 

• Донета је одлука о учешћу деце на индивидуалним такмичењима (на крају школске 

године и екипним), у складу са Календаром такмичења и препорукама. 

• 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. 

• Утврђено је да у овој школској години нема ученика који су 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 Огледни час ликовне културе ''Реални облици у нереалним односима'' у 

одељењу 8/2. 

• Одржане су изложбе ликовних радова у новембру и јуну. 

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

• Одржана су такмичења на школском,општинском,  градском и републичком нивоу из 

следећих спортова: стони тенис, кошарка, футсал, одбојка, рукомет, спортска 

гимнастика и пливање, као и из предмета Ликовна култура (велики број такмичења). 

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

• Прослава Дана школе ове године је организована онлајн. Неколико колега, а међу 

њима и наставник музичке културе Илија Спасојевић, је узело учешћа у снимању 

''Онлајн час – очајан час''. На шаљив начин је показана наша реалност за време онлајн 

наставе. 

• У оквиру ванредних седница донета је одлука о спровођењу онлајн наставе , усвојена 

су одређена правила у комуникацији са децом и родитељима, донет је план подршке 

неоцењеним ученицима, донета је одлука о усменом испитивању у току онлајн 

наставе. 

• Похваљени су најактивнији ученици  и ученици који су поправили свој успех. 

• Чланови већа су израдили глобални план рада већа за следећу школску годину. 

• За руководиоца већа једногласно је изабран  наставник физичког и здравственог  

васпитања Борис Бубало. 

• Извршена је подела наставе за школску 2021/22. годину. 

• Одржано је 8 редовних и 6  ванредних седница. 
 


