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ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВИ

Секретаријат за спорт и омладину града Београда у организацији СПОРТИШ-а,
Организационог  одбора  система школског  спорта,  на  почетку сваке школске године
прослеђује календар такмичења за атлетику, рукомет, одбојку, кошарку, мали фудбал,
пливање , спортску гимнастику, ватерполо, шах и стрељаштво. 

На  основу њега  Стручно  веће  физичког  васпитања  планираће  и  организоваће
међуодељењска такмичења  ради квалификација за општинско, градско, међуокружно и
републичко такмичење. Међуодељењска такмичења организоваће се по пропозицијама
СПОРТИШ-а   у  термину  међусмена  од  1315  до  14  часова,  а  резултате  и  спискове
ученика  победника  ће  проследити  организаторима  ради  даљег  планирања  и
организовања система такмичења.

Квалификацијама  за  општинско  такмичење  формираће  се  секције  које  ће  се
одвијати  по  договору у  термину међусмена  од 1315 до  14  часова.  У  оквиру сваког
спорта,  односно  секције,  задужени  чланови  Стручног  већа  усавршаваће  технику  и
тактику игре, формираће тимове и утврдиће позиције сваког ученика у тимовима. Сви
заинтересовани  ученици  увек  ће  бити  прихваћени  да  помогну  и  учествују  у
припремама својих школских другова за даља такмичења. 

АВГУСТ
 Реализација разредних и поправних испита;
 Састанак  актива ради провере постојећих спортских справа и реквизита,

као и набавку нове опреме за рад и за успешан почетак школске године.
СЕПТЕМБАР

 Усвајање годишњег и месечног плана и програма;
 Састанак стручног већа ради усаглашења критеријума оцењивања и поделе

спортова за предстојећа такмичења и секције.
ОКТОБАР

 Максимална  искоришћеност  наставе  на  отвореном:  Земунски  парк,  око
Гимназије, школско двориште-атлетика;

 Реализација унутародељењског,међуодељењског и школског такмичења из
предстојећих такмичења по плану и програму Савеза за спорт.

НОВЕМБАР
 Састанак стручног актива поводом краја првог тромесечја;
 Хуманитарно давање крви, учествују и професори и пунолетни ученици;
 Реализација  обавезне  праксе  студената  који  се  спремају  за  позив

професора физичког васпитања упућених са ФСФВ.
ДЕЦЕМБАР

 Отворене трибине и предавања о темама које ученике занимају највише а
које су им стране-од исхране,преко дроге,алкохола.,односа....;

 Припреме и организација програма поводом дана Свети Сава;
 Појачан рад фолклорне секције;
 Организовање Новогодишњих пакетића.

ЈАНУАР
 Реализација зимовања као и обнављање технике смучања;
 Прослава Светог Саве уз активно учешће у програму;
 Праћење плана и редоследа такичења из Савеза и сходно томе уигравање

екипа и спремање такмичара појединаца.
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ФЕБРУАР
 Реализација великог броја тестова који нису обављени на почетку године

из батерије тестова;
 Реализација школских такмичења;
 Провера  знања  из  прве  помоћи  као  и  ширење  непосредног  знања  на

релацији симулирања реалних ситуација.
МАРТ

 Провера  теорије о познавању човека и елементарних знања о човеку, коју
професори често понављају на часовима;

 Праћење такмичења и одржавање секција ;
 Похађање рекреативних термина и комуникација са колективом.

АПРИЛ
 Састанак стручног већа поводом завршеног другог тромесечја;
 Реализација школских такмичења;
 Припрема за Матурантску параду.

МАЈ
 Реализација  Матурантске  параде  уз  учешће  што  већег  броја  младих  у

плесу;
 Пролећно хуманитарно давање крви;
 Организација  турнира  унутародељењских  такмичења  из  различитих

спортова који нису упућени из Савеза;
 Припрема и помоћ за пријемни испит на ФСФВ.

ЈУН
 Састанак  стручног  већа  поводом  краја  школске  године  и  резимирање

резултата;
 Припреме и реализација полагања разредних испита;
 Припрема и организација летовања;
 Израда планова и програма рада стручног актива и писање извештаја за

претходну школску годину.
Организатор рада секције колективних спортова

Софија Иванишевић, професор
Саша Порубски, професор
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