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Ставови Савеза учитеља Републике Србије поводом иницијативе 

Српског савеза професора физичког васпитања и спорта 

 

1. Да се у основној и средњој школи настава физичког и здравственог васпитања 

реализује поделом одељења на две групе, уколико одељење има више од 25 ученика 

СУРС сматра да подела ученика на мање групе у првом циклусу лоше утиче на процес 

социјализације ученика и подстиче стварање ривалитета и лошијих односа у оквиру 

одељења. СУРС је током 2020. године спровео истраживање на узорку од 474 учитеља са 

циљем утврђивања ефеката реализације наставе током пандемије ковида. Подаци које 

смо добили указују на лош утицај поделе ученика на две групе, на социјализацију и 

правилан социјални развој и успостављање квалитетних односа у вршњачкој групи. 

Такође сматрамо да број ученика у одељењу треба да буде максимално 25 како у 

настави Физичког и здравственог васпитања, тако и у настави свих других наставних 

предмета, чиме би се унапредио квалитет наставе. На тај начин би се позитивно утицало 

и на повећање безбедности ученика на часовима наставе физичког и здравственог 

васпитања. 

2. Да се од 1. до 8. разреда реализује настава физичког и здравственог васпитања са 

пет часова недељно, а у средњој школи са три часа недељно. Посебно наглашавамо 

да је повећање броја часова неопходно у првом циклусу основног образовања. 
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Сагласни смо са препорукама СЗО да физичка активност ученика треба да буде 

континуирана и свакодневна, што учитељи у првом цикусу образовања и васпитања 

остварују кроз активности у оквиру других наставних предмета (Музичка култура кроз 

плес, народне игре, бројалице и сл., кроз наставу Природе и друштва, односно Света око 

нас кроз различите активности у природи и у учионици, кроз реализацију НТЦ полигона и 

многе друге начине), као и кроз ваннаставне активности. Сматрамо да би повећање 

фонда часова Физичког и здравственог васпитања у првом циклусу додатно оптеретило 

дневну и недељну оптерећеност ученика, продужило време боравка у школи. Ученици у 

првом циклусу имају обавезне предмете, изборне програме и активности: у првом 

разреду 23 часа, а у осталим разредима 24 часа недељно. На нaведени број часова 

додаје се допунска и додатна настава за поједине ученике. СУРС се не слаже с тим да се 

мења фонд часова Физичког и здравственог васпитања, нити са предложеним моделом 

реализације наставе Физичког и здравственог васпитања у првом циклусу образовања и 

васпитања. 

Законом о основном образовању и васпитању (члан 35) је већ дефинисан модел 

организације часова који је допринео и да се умањи евентаулни стрес који ученик 

доживљава приликом преласка са разредне на предметну наставу (предметни 

наставници су у обавези да током четвртог разреда реализују часове својих предмета 

како би се ученици упознали и са предметима и са наставницима). 

Истраживање које је спровео СУРС на узорку од преко 1000 испитаника, пoкaзало је да су 

просторни услови у многим школама јако скромни, често недовољни за реализацију 

наставе Физичког и здравственог васпитања, нарочито у првом циклусу. У великим 

школама учитељима и ученицима првог циклуса је отежан приступ фискултурним салама 

због њихове презаузетости (36,6% учитеља може да реализује сва три часа у 

фискултурној сали, док 32,7% нема могућности за реализацију часова у фискултурној 

сали). Повећање фонда часова би тај проблем додатно повећало. С друге стране, у 

многим школама, нарочито у подручним одељењима, нема ни справа нити реквизита за 

наставу Физичког и здравственог васпитања. Побољшање услова за реализацију наставе 

би свакако утицало на побољшање ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања 

на развој ученика. 

Предложени модел у коме би наставник Физичког и здравственог васпитања преузео 

неке часове од учитеља узроковао би и појављивање проблема у организацији наставе у 

малим сеоским школама са великим бројем подручних одељења и мањим бројем 

ученика. Било би тешко уклопити све часове Физичког и здравственог васпитања у 

распоред часова што би могло проузроковати дужи боравак деце у школи, што свакако 

не би било пожељно. 
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Програм школског спорта и спортско-рекреативних активности који је дефинисан 

Законом о основном образовању и васпитању (члан 40), према подацима из 

истраживања СУРС-а реализује се на различите начине у већини школа (90,9%). Ученици 

првог циклуса су веома мотивисани да учествују у тим активностима, као и свим другим 

активностима које су усмерене на физички развој деце (фолклор, плес, крос, спортски 

дан и многе друге). Отворени смо за сарадњу за унапређивање овог дела школског 

програма како би се додатно обогатио и унапредио у циљу повољног утицаја на 

стимулисање физичког развоја и моторичких способности, као и на развијање и 

практиковање здравих животних стилова и навика. Друштва учитеља широм Србије, као 

и школе самостално или у сарадњи са локалном заједницом, имају бројне активности 

које већ подстичу физичку активност свих ученика (градске уличне трке, полигони, “У 

здравом телу здрав дух”, такмичења у различитим спортским дисциплинама, 

планинарење, старе заборављене игре и друго). 

На основу резултата истраживања, СУРС сматра да фонд обавезних часова не треба да се 

повећава. Са друге стране, слажемо се да би било добро да школа понуди ученицима 

више спортских ваннаставних активности (факултативно) јер на тај начин би се 

омогућило да се интензивирају физичке активности свих ученика у циљу унапређивања 

физичког развоја ученика.  

3. Да се додели натпредметни статус предмету физичко и здравствено васпитање. 

СУРС сматра да су сви наставни предмети подједнако важни за психофизички развој 

ученика. 

 

Београд, фабруар 2023. 
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