РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД
БАЊАЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ И САВЈЕТОДАВНОМ РАДУ
за наставнике физичког васпитања у основним и средњим школама Републике Српске
одржаног у августу 2016. године

Бањалука, 5. септембра 2016. године

ЦИЉНА ГРУПА:








наставници физичког васпитања у основним и средњим школама РС-е
ЦИЉ САВЈЕТОВАЊА:
Остварити комуникацију и интеракцију између наставника физичког васпитања
ОШ и СШ Републике Српске и инспектора-просвјетног савјетника у РПЗ-у у три
регије на осам утврђених локација, непосредним радом, а након савјетовања и
посредно,
Дати основна упутства за рад и сарадњу, израду ГПР наставе физичког васпитања
(НПП) у основној, стручној школи и посебно гимназији у Републици Српској.
Осврт на годишње планирање, програмирање и припремање наставника физичког
васпитања у основним и средњим школама, ограничења и проблеми у реализацији,
примједбе... Како до бољих рјешења, форме и унапређења праксе
Излагање с презентацијом актуелне теме под насловом: ''Процјена компетенција
наставника физичког васпитања у Републици Српској''
Информисање о наредним школским спортским такмичењима
ДНЕВНИ РЕД САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
за школску 2016/17. годину:
1. Иновирани НПП физичког васпитања за ОШ, стручне школе и
гимназије у Републици Српској – Анализа стања НФВ у ГИМНАЗИЈИ
и СШ-а
2. Избор и презентација теме, по приједлогу просвјетног савјетника под
називом: : ''Процјена компетенција наставника физичког васпитања у
Републици Српској''
3. Такмичења МОИ РС за школску 2016/17. годину : информација o
такмичењима за протеклу годину за МОИ РС
4. Остала питања и задаци: Информације о анализи часа ФВ, сајт Зводасавјетника, задатак наставника састављање два комплекса вјежби
''обликовања'', мјере безбједности у сали и школи и сл. проблеми и
приједлози,
- Подјела сертификата наставницима ФВ

Активности око припреме и реализације групног и савјетодавног рада инспектора-просвјетног савјетника за физичко васпитање за школ. 2016/17. године започеле су на вријеме у складу
са ГПР РПЗ –а и то:







дат је детаљан план савјетовања, дневни ред, локације и динамика реализације дефинисани су у складу са раније наведеним потребама наставника физичког васпитања,
наставници основне и средње школе су електронским путем, обавјештени и детаљно
упознати с појединостима у вези савјетовања: дневним редом, начином рада, мјестом,
школом и временом одржавања,
комуникација између свих учесника и савјетника и то је учињено у знатној мјери на
свим пунктовима у временски одређеним терминима.
урађена је презентација теме у Power Point-u у циљу стручног усавршавања наставника
физичког васпитања, а презентовани истраживачки материјал ће бити изложен на вебсајту Завода- под именом савјетника за физичко васпитање,
иформисање и учешће у школским такмичењима у оквиру МОИ РС (и ван њих) за
сљедећу годину... (по истом програму)
ради лакше комуникације, интеракције и прикупљања података ( о комплексима вјежби
обликовања, разговор, забиљешке, адреса и подјела сертификата)

18 . августа
2016. год. од
10 до12 час.

ОШ
''Бранко
Бањалука
Радичевић''
Бањалука

Наставници ФВ СШ општине: Котор Варош,
Челинац, Рибник, М. Град, Шипово, Србац,
Градишка, Кнежево,

18. августа
2016.
Бањалука
од 9,00-10,30
часова

ОШ
''Бранко
Радичевић''
Бањалука

Наставници ФВ ОШ: Челинац, Котор Варош,
Мркоњић Град, Шипово, Језеро, Лакташи, Кнежево
Рибник 62%

23. августа
2016. од
10,,00-11,30
часова

Бијељина

ОШ
''Св. Сава''
Бијељина

Наставници ФВ СШ општине: Бијељина, Зворник,
Јања, Власеница, Братунац, Сребреница, Лопаре,
Угљевик, Милићи,

30. августа
2016. од
12,00- 13,30
часова

Бијељина

ОШ
''Св. Сава''
Бијељина

Наставници ФВ ОШ општине: Бијељина, Зворник,
Јања, Власеница, Братунац, Сребреница, Лопаре,
Угљевик, Милићи, 84%

Свега позваних наставника физичког
васпитања из Регије: Приједор, Бањалука,
и Бијељина
НФВОШ-104

НФВСШ -74

Свега присутних: 178/251 јесте 71 %

Присутни
7
21
23

Наставници ФВ ОШ из Бањалуке 65%

26

ОШ
''Б. Ћопић''
Бањалука

11

17. августа
2016.
Бањалука
11,00 – 12,30
часова

28

Наставници ФВ СШ из Бањалуке

30

ОШ
''Б. Ћопић''
Бањалука

32

Бањалука

15

Наставници ФВ ОШ општине: Приједор, Нови Град,
Козарска Дубица и Костајница, Српски Сански Мост
72%

24

Гимназија
''Св. Сава''
Приједор

30

Наставници ФВ СШ општине: Приједор, Нови Град,
Козарска Дубица и Костајница

45

Гимназија
''Св. Сава''
Приједор

24

17. августа
2016.
9 – 10,30
часова

Општине које гравитирају према градовима у
којима се налазе школе са опремом за видео
конференцију

39

16. августа
2016.
Приједор
9 – 10,30
часова
16. августа
2016.
Приједор
11,00 – 12,30
часова

Центар/
школа

36

Мјесто

38

Датум и
вријеме

Позвани

ПЛАН РАСПОРЕДА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ САВЈЕТОВАЊА за школ. 2016/17. год.
за наставнике физичког васпитања у основним и средњим школама Републике Српске

251

178

Кључни проблеми на које указују наставници у школској пракси:
1. Проблем исплате дневница и трошкова НФВ за претходну школску годину
2. Проблем фонда часова, рада у више школа и првог рјешења о сталном запослењу
у школи, не постојање критеријума запошљавања по Закону о ОШ-као и тумачење да је то
''ствар договора'', на нивоу актива директора општине
3. рјешавање проблема (не)загријавања сала и дворана за физичко васпитање у
Градишци, Приједору, Новом Граду и Козарској Дубици које не испуњавају услове за нормално функционисање наставе физичког васпитања. Настава са ђацима се изводи у салама, дворанама на температури која није дозвољена за вјежбање по нормативу рада (испод 150 Целзијуса). Могуће је да се ученици масовније разболе што никоме не одговара. У Регији Приједор
треба хитно побољшати услове за рад ученика у НФВ, првенствено на плану гријања дворана
или прећи на алтернативно извођење наставе физичког васпитања у учионицама, ...
4. Створити могућности за обављање приправничког стажа,
5. Школе и општине би требале да поведу рачуна о подршци такмичењима (изван
МОИ РС), па и награђивању (никакво или скромно, симболично награђивање или признавање
рада наставника за резултате и рад са дјецом и омладином у школи,
6. Боља организација у вези са превозом ђака на такмичења јер постоји могућност да
школе одустану од учешћа због не планираних трошкова (чест проблем).
7. Уписивање оцјене ученика у физичком васпитању у одјељењске књиге и проблем
ослобађања ученика од наставе физичког васпитања,
8. Вођење документације тј. планирање и програмирање у прописаној евиденцији,
9. Избор литературе, часописа за стручно усавршавање НФВ (дато на сајту),
10. Обавезно вршити набавке наставних средстава, бар повремено, од добијених
средстава након издавања школских сала и простора.
НОВИ ПРИЈЕДЛОЗИ МЈЕРА И НАЧИНИ РЈЕШАВАЊА КА МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ И ПОРОДИЦЕ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА:
Рјешења и мјере којима ће се побољшавати стање наставе физичког у школи:
* Разговор са представницима МПиК како би се нашло рјешење проблема у вези са
наставом физичког васпитања у споменутим општинама,
* истицање добрих примјера из праксе и окружења, непосредних припрема наставника из
праксе како би дошло до преузимања са Е-портала, приказ искустава из школа и часописа.
* континуирана сарадња инспектора-просвјетног савјеника и наставника физичког
васпитања (не)посреднно путем е–мејла, сарадња Министарстава и РПЗ и јаснији и дугорочнији акти и наступи и упутства према школама када су у питању стручна тумачења,
* сарадња са институцијама : министарствима, школама, спортским савезима, клубовима,
факултетима, удружењима-друштвима ПФК, наставницима, родитељима, ђацима и др.
* унапређивање, кориговање, допуне и реализовање нових НПП ФВ свих нивоа школовања, припремање и давање сугестија, приједлога на нови НПП ФВ на наредном савјетовању,
* организација семинара, или два савјетовања, стручних предавања, округлих столова и
чешће посјете у оквиру педагошко-инструктивног рада у школама.
* Донијети Правилник о компетенцијама наставника у школама у РС,
Потпунијем извјештају о реализованом савјетовању допринијели су коментари и питања
прикупљени од наставника физичког васпитања основних и средњих школа у РС.
Потребно је уважавање савјетниковог рада, приједлога и мјера за које се залажемо и које
предлажемо, корекција (допуна) седмичне норме (40) часова физичког васпитања наставника
који раде у неколико школа, прерасподјела часова и нових облика рада у настави физичког васпитања (увођење корективног вјежбања у додатној табели у ГПРШ, трећи час спортских активности, двије секције ако ради у двије школе, изборна настава, курсеви.
Бањалука, 5. септембра 2016. године

Инспектор-просвјетни савјетник
Др Душан Сп. Илић

