
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА (МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО) 

 

 

Чланови Стручног већа: 

1. Марија Станковић – наставник математике, информатике и рачунарства 

(руководилац); 

2. Александар Давидовић – наставник математике; 

3. Марија Станковић – наставник математике, информатике и рачунарства; 

4. Момчило Вулевић – наставник технике и технологије, техничког и информатичког 

образовања, информатике и рачунарства; 

5. Боривоје Танасковић – наставник технике и технологије, техничког и 

информатичког образовања; 

6. Рада Јоксимовић – наставник технике и технологије; 

7. Јелена Видић – наставник физике. 

У септембру: 

 Усвојен програм рада Стручног већа 

 Усвојен годишњи план и програм за математику, физику, технику и технологију, 

техничко и информатичко образовање, информатику и рачунарство 

 Предметни наставници су сачинили спискове потребних наставних средстава и 

доставили их управи школе. 

 Утврђена је подела одељења(група) по предметима и наставницима. 

 Констатовано је да се врши усклађивање критеријума оцењивања из предмета који су у 

корелацији. 

 Констатовано је да је иницијално тестирање урађено из свих области овог актива.  

 

У октобру: 

 Разговарало се о томе како да ученици лакше прихвате новодобијене предмете. 

 Одређени су критеријуми по којима ће ученици бити позивани на допунску и додатну 

наставу. У договору са педагошко-психолошком службом одређени су ученици за 

ИОП наставу. 

 У ваннаставне активности се укључује саобраћајна и грађевинска секција, као и 

активности из програмирања и математике које су спроведене у оквиру пилот-пројекта 

Обогаћени једносменски рад. 

 

У новембру: 

 Анализирана је реализација садржаја програма, успех и постигнућа ученика из 

предмета који су у саставу овог актива у протеклом периоду. Установљено је да 

ученици који, у редовној настави, теже савладавају делове прописаног програма, не 

долазе на допунску наставу.  

 Констатовано је да се наставна средства користе и да треба набавити нова наставна 

средства чијим би коришћењем били постигнути бољи резултати. 



 Дана 7. 11. 2019. одржано је Школско такмичење из математике. Праг освојених поена 

за пласман на Општинско такмичење из математике изнео је 40% од укупног броја 

поена. 

Ученици који су остварили пласман на Општинско такмичење из математике су: 

1. Никодим Марјановић 5/2 

2. Матеја Јанузовић 5/2 

3. Дуња Маринковић 5/1 

4. Огњен Трифуновић 5/3 

5. Рајна Јевтић 5/2 

6. Огњен Тешовић 5/2 

7. Катарина Илић 5/2 

8. Лука Томашевић 6/1 

9. Предраг Станковић 6/1 

10. Анита Танасијевић 7/3 

11. Милица Радосављевић 8/1 

12. Милица Поповић 8/1 

13. Исидора Весић 8/2 

14. Давид Михаиловић 8/3 

15. Сергеј Џогаз 8/3 

16. Павле Видановић 8/3 

 

У децембру: 

 Редовна, додатна и допунска настава одржана је према плану и распореду часова. 

 Наставници овог актива су се стручно усавршавали путем семинара. 

 Боривоје Танасковић је одржао угледни час из технике и технологије. 

 Дана 7. 12. 2019. године одржано је Општинско такмичење из математике.  

На Градско такмичење из математике пласирали су се Огњен Тешовић 5/2 и Сергеј 

Џогаз 8/3. 

У јануару и фебруару: 

 Анализирани су резултати ученика на крају 1.полугодишта и констатовано је да треба 

појачати сарадњу са родитељима, наставити са радом на допунским часовима, како би 

ученици попунили празнине које се јављају на редовној настави и онемогућавају 

ученику даље напредовање. 

 Констатовано је да су планирани садржаји и фонд часова остварени. 

 Допунска и додатна настава су реализоване и дају одређене резултате. 

 Ученици ће се кроз додатну наставу припремати за такмичења. 

 Школско такмичење из физике ће реализовати наставник физике. 
 

У марту: 

 Школска такмичења су одржана према распореду који је одредило Министарство 

просвете.  

 Кроз додатну наставу припремали смо ученике који су се пласирали на општинска 

такмичења. 

 Наставници физике и ТИО сматрају да су уџбеници добри и у даљем раду одлучили су 

се за исте издавачке куће. Наставници математике су одлучили да промене уџбенике, 



тако да ће у даљем раду користити наставни материјал издавачке куће „Клетт“. 

Уџбеник/збирка усклађени су са Планом и програмом наставе и са циљевима и 

задацима предмета.  

 Дана 7. 3. 2020. године одржано је Градско такмичење из математике. 

 

У априлу: 

 Дати су предлози стручног већа за побољшање рада у периоду наставе на даљину. 

 

У јуну: 

 Анализиран је извештај руководиоца Стручног већа и констатовано је да он обухвата 

целокупан рад у току претходне школске године. 

 Постигнут је догоовор и изнет предлог о подели одељења (група) по предметима и 

наставницима за наредну школску годину. 

 За руководиоца Стручног већа за наредну школску годину изабран је Александар 

Давидовић. 

 

 

 


	 Констатовано је да је иницијално тестирање урађено из свих области овог актива.

