
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

 

Руководилац Стручног већа: Јелена Видић 

Чланови Стручног већа математика, физика, техника и технологија, информатика и 

рачунарство су: 

1. Јелена Видић- руководилац (наставник физике) 

2. Марија Станковић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

3. Александар Давидовић (наставник математике, информатике и рачунарства) 

4. Бојан Вучић (наставник информатике и рачунарства, математике) 

5. Момчило Вулевић (наставник технике и технологије, информатике и рачунарства) 

6. Боривоје Танасковић (наставник технике и технологије, информатике и 

рачунарства) 

7. Немања Јојић (наставник технике и технологије, информатике и рачунарства) 

 

Годишњи план рада 

Септембар: 

1. Физика, техника и технологија, информатика и рачунарство као нови предмети 

2. Преглед постојећих и сачињавање листе најпотребнијих наставних средстава за 

опремање кабинета 

3. Иницијално тестирање свих ученика од петог до осмог разреда из предмета 

математика, физика, техника и технологија 

4. Обогаћен једносменски рад- могућности за ученике 

Октобар: 

1. Корелација садржаја 

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

3. Организација рада слободних активности водећи рачуна о оптерећености 

ученика (договор о формирању секција) 

Новембар: 

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

предмета математика, физика, техника и технологија, информатика и 

рачунарство на крају 1. тромесечја, са посебним освртом на ученике по ИОП-у 

2. Анализа и резултати коришћења наставних средстава у циљу подизања 

квалитета наставе и мотивације ученика 

3. Организација школског такмичења из математике 

4. Угледни час – техника и технологија - Боривоје Танасковић 

Децембар: 

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

2. Стручно усавршавање наставника 



3. Угледни час – техника и технологија – Момчило Вулевић 

4. Огледни час - математика - Александар Давидовић 

 

Јануар: 

1. Анализа постигнутих резултата на крају 1. полугодишта 

2. Анализа реализације планираних садржаја и оствареног фонда часова 

3. Анализа рада допунске и додатне наставе 

4. Организација општинског такмичења из математике 

Фебруар- март: 

1. Организација школских такмичења – ангажовање ученика 

2. Припрема и организација за општинско такмичење 

3. Угледни час – физика – Јелена Видић 

Април: 

1. Анализа успеха ученика на крају 3. класификационог периода 

2. Анализа реализације планираних садржаја и оствареног фонда часова 

3. План и припрема за градско такмичење са анализом постигнутих резултата на 

општинским такмичењима 

4. Угледни час – математика – Бојан Вучић 

Мај: 

1. Анализа успешности рада ученика у ваннаставним активностима 

2. Анализа рада са изабраним уџбеницима 

3. Анализа пробног завршног испита  

4. Огледни час – информатика и рачунарство – Марија Станковић 

5. Организација припремне наставе за ученике осмог разреда 

Јун: 

1. Подела задужења за израду планова и програма за наредну школску годину 

2. Анализа стручног усавршавања чланова Стручног већа 

3. Подела одељења за наредну школску годину 

4. Анализа извештаја руководиоца Стручног већа 

5. Израда годишњег плана рада – плана и програма за математику, физику, 

технику и технологију, информатику и рачунарство 

6. Избор руководиоца Стручног већа за наредну школску годину 

 


