Подсећамо да је Mеђуресорна група Националног просветног савета коју
сачињавају представници Друштва педагога физичке културе Србије,
Министарства просвете, Министарства омладине и спорта, Министарства
здравља , Саеза учитеља и предстваници НПС и која је формирана ради
доношења ПРЕДЛОГА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, на петом састанку од 23. априла прихватила
коначан текст овог Предлога који је прослеђен НПС-у.
Предлог се састоји из неколико целина (ИЗВОД):
I Просторни и материјални услови за наставу физичког васпитања
На основу података које је прикупио Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања о стању школских објеката и опреме за физичко
васпитање, уочена је велика шароликост и непоштовање постављених
стандарда па се на основу тога предлаже се да се уједначе просторно-техничке
услове за реализацију наставе физичког васпитања на територији читаве Србије
у складу са донетим стандардима за реализацију наставе истандардима
постигнућа ученика.
II План и програм
1. Основне карактеристике програма основне школе
U
2. Предлог мера за унапређивање услова за реализацију плана и
програма
2.1. Предшколско и основно образовање
2.2. Средње образовање
2.3. Физичко васпитање на универзитету
U
3. Предлог других мера значајних за унапређивање наставе физичког
васпитања у основној и средњој школи
3.1. Недељни фонд часова
• У првом и другом разреду основне школе задржати фонд од три часа
обавезне наставе Физичког васпитања, а у трећем и четвртом разреду
применити следећи модел:
– два часа као Физичко васпитање – општи програм и
– један час обавезног предмета као Физичко васпитање – изабрани спорт (као
што је већ регулисано у предметној настави Физичког васпитања од V до VIII
разреда).
• У средњој школи предлаже се следећи модел:
– у првом разреду два часа обавезног заједничког програма и један час
обавезног изабраног спорта у складу са условима школе и интересовањем
ученика (модел 2+1);

– у другом, трећем и четвртом разреду један час обавезног заједничког програма
и два часа обавезног изабраног спорта (модел 1+2).
3.2. Развој нових модела програма ванчасовних активности
3.3. Праћење, мерeње и вредновање моторичких способности и оцењивањe
ефеката рада у физичком васпитању
III Нормативно регулисање неких питања значајних за реализацију програмa
физичког васпитања
1. Правилник о издавању школских спортских објеката другим корисницима
2. Правилник о утврђивању здравственог стања ученика и препорукама за
бављење физичким активностима
3. Правилник о ангажовању стручног кадра за реализацију ваншколских и
ванчасовних активности
IV ЗАКЉУЧАК
Међуресорна комисија указује на потребу значајнијег ангaжовања шире
друштвене заједнице у обезбеђивању услова за ефикаснију реализацију
прописаног наставног садржаја и нормативно регулисање питања од којих
зависе непосредни радни процеси наставе Физичког васпитања од чега
зависи ефикасност планираних промена од којих се очекује да допринесу
побољшању здравственог стања и психофизичких способности деце и
омладине. Надамо се да ће Национални просветни савет подржати предлоге
у овом материјалу и предузети одговарајуће мере за њихово остваривање.

