
Трећи састанак стручног актива за развојно планирање 
одржан 18.4.2011. године 

 
Дневни ред: 
 
1. Реализација спортског пројекта „Лига одбојкаша“ и израда логотипа за пројекат 
2. Учешће на смотри истраживачких радова „Истраживањем до знања“ које организује 

Асоцијација за напредна истраживања, као и друге организације које се баве дечјим 
образовањем 

3. Пријава ученика за „Летњу научну школу“ коју сваке године организује истраживачка 
станица „Петница“ 

 
Поред редовних чланова, састанку су присуствовали и наставници Милан Пашић и Милан 
Андрић.  
 
Напомена: Претходни састанак није одржан јер је једина тачка дневног реда била израда 
завршног теста из математике, природних и техничких наука ради самоевалуације коју је 
као обавезну активност уврстило Министарство просвете. Наиме, након консултовања са 
просветним инспекторима, морали смо да променимо активност у анкетирање наставника. 
Мишљење чланова овог актива је да анкета није валидна колико показано знање (и 
примена тог знања) ђака за евалуацију рада са њима, али смо у обавези да упркос свом 
неслагању радимо онако како министарство прописује. Анкетом ће се бавити психолошко-
педагошка служба и ту нема организационих активности наставника. 
 
1. Пројекат „Лига одбојкаша“ се неће реализовати. Реализацију није одобрило 

руководство школе, а због специфичних услова (штрајка и надокнаде часова). 
2. И ове године ће наставник Дејан Бошковић бити ментор за истраживачке радове које ће 

радити ученици старијих разреда, а у оквиру смотре коју организује Асоцијација за 
напредна истраживања у сарадњи са још неким организацијама које се баве екологијом 
и сродним темама и наравно образовањем. Већ је фрупа ђака учествовала на сличној 
смотри у Бору под називом „Драгстор науке“ и добили су књигу са информатичком 
тематиком. Поред овога, школа ће учествовати и на такмичењу из маринске биологије 
које организује фондација из Масачусетса (САД). Важно је укључити што више ђака и 
представити им науку на за њих нов и занимљив начин. 

3. Истраживачка станица у Петници је и ове године расписала конкурс за Летњу научну 
школу за заинтересоване и надарене ђаке. С обзиром да су и прошле и ове године 
седмаци учествовали у бројним пројектима и активностима и били успешни, било је 
јако тешко одлучити се која ће децу школа кандидовати. Одлучено је да то буду Марко 
Букарица и Петар Тошић из одељења VII5. Као и сваке године, наставник Дејан 
Бошковић ће преузети бригу о попуњавању неопходних докумената, а у биографији 
ових ђака ће бити наведени сви њихови успеси којих није мало.  

 
записник саставио 

професор биологије 
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