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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 
Улица ЈНА 34, 26220 Ковин 
Тел./факс: 013/741-081, 013/744-895 
Е-адреса: oskovin@gmail.com 
Веб адреса: www.os-djurajaksic.edu.rs 
Матични број: 08012504 
ПИБ: 101408412 
ЈБКЈС: 01297 
Датум: 1.12.2020. 
Деловодни број:  

Школска управа: Зрењанин 

Општина /град: Ковин / Ковин 

Пун назив основне школе: Основна школа „Ђура Јакшић“ Ковин 

* Оперативни план Основне школе „Ђура Јакшић“ Ковин за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса covid-19 разматран је на састанку Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Педагошком колегијуму, а усвојен је на седници 

Наставничког већа и састанку Школског одбора 1.12.2020. године. 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У 

УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19  

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године 

 Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. до 15. јануара 2021. године 

 Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године 

ПРВИ ЦИКЛУС 

Настава се организује тако да ученици долазе сваког дана. Одељења у којима је број ученика већи од 15 се деле на две групе: 

група А и група Б.  Обе групе раде у истом саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења 

на недељном нивоу (једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга). Часови трају 30 минута. Број одељења је 

9, а број група 17. 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – ПРВИ ЦИКЛУС 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 4 часа: 

1. час - 7.30 - 8.00 

2. час - 8.05 - 8.35 

* Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање учионица 

3. час - 8. 50 - 9.20 

4. час 9.25 - 9. 55 

* Чишћење и проветравање учионица – 20 минута 

 

Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 3 часа: 

1. час - 10.15 - 10.45 

2. час - 10.50 - 11.20 

* Велики одмор - 15 минута 

3. час - 11. 35 - 12.05 

* Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и проветравање учионица 

 

mailto:oskovin@gmail.com
http://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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ПРВИ ЦИКЛУС – РАСПОРЕД ЧАСОВА 

1-1 одељење  

Јевросима Ромић   

1-1 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика Српски 

2. Математика  Српски језик Енглески језик Српски језик Математика 

3. Енглески језик Математика Сон Ликовна култура Музичка култура 

4. Свет око нас Дигитални свет Математика Веронаука-грађанско Чос 

 

1-1 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски Српски Српски језик Математика Српски 

2. Математика Математиак Сон Српски језик Математика 

3. Сврт око нас Дигитални свет Математика  Чос Енглески језик 

 

1-2 одељење  

Јелена Јовановић 

1-2 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика  Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Математика Енглески језик Ликовна култура Енглески језик 

4. Чос Дигитални свет Свет око нас Грађанско/верска 
наст.  

Музичка култура 

 

1-2 група Б  

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Математика Математика Српски језик  Енглески језик 

3. Свет око нас Дигитални свет Свет око нас Чос Математика 

 

2-1 одељење  

Весна Анђелков 

2-1 група A 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Физичко васпитање Математика Српски језик  

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Свет око нас Верска настава-
грађанско васпитање 

Српски језик Енглески језик Музичка култура 

4. Енглески језик Пројектна настава Свет око нас Ликовна култура Чос 

 

2-1 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Математика Математика Српски језик  

2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика 

3. Свет око нас Пројектна настава Свет око нас Српски језик Чос 
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2-2 Одељење  

Марија Поповић 

2 -2 група A 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Физичко 
васпитање 

Енглески језик Српски језик  

2. Енглески језик Српски језик Математика Српски језик  Математика 

3. Свет око нас Bеронаука/ 
Грађанско васпитање 

Српски језик  
Математика 
 

Музичка култура 

4. Математика Пројектна настава Свет око нас Ликовна култура Чос 

 

2-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Енглески језик Математика Математика Свет око нас Српски језик  

2. Српски језик  Српски језик Српски језик Српски језик  Математика 

3. Математика 
 

Свет око нас Пројектна настава Математика 
 

Чос 

 

3-1 одељење  

Хермина Ђукић 

3 -1 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ликовна култура Природа и 
друштво 

Верска 
настава/грађанско 
васпитање 

Музичка култура 

4. Природа и 
друштво 

Пројектна 
настава 

Енглески језик Чос Енглески језик 

 

 

3 -1 група Б  

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Природа и 
друштво 

Чос Природа и 
друштво 

Енглески језик Пројектна 
настава 

 

3-2 одељење 

Снежана Корак 

3-2 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. Физичко васпитање Ликовна 
култура 

Природа и 
друштво 

Веронаука/Грађанско 
васпитање 

Музичка 
култура 

4. Природа и друштво Енглески јез. Пројектна 
настава 

Енглески јез. ЧОС 
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3-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик 

2 Математика Српски језик Математика Математика Математика 

3 Природа и друштво Пројектна 
настава 

Природа и 
друштво 

Српски језик ЧСА 

 

4-1 одељење  

Валентина Жеберан 

4-1  одељење у пуном саставу (не дели се на групе) 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Физичко 
васпитање  

Математика Математика 
 

Српски језик  Енглески језик 

3. Математика Српски језик Природа и друштво Ликовна култура Математика 

4. Природа и 
друштво 

Bеронаука/ 
Грађанско 
васпитање 

Чувари природе Чос Музичка култура 

 

4-2 одељење  

Вања Рајић 

4-2 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Енглески језик 

2. Физичко 
васпитање  

Енглески језик Математика 
 

Српски језик  Српски језик  

3. Математика Српски језик Природа и 
друштво 

Ликовна култура Математика 

4. Природа и 
друштво 

Bеронаука/ 
Грађанско 
васпитање 

Чувари природе Чос Музичка култура 

 

4-2 група Б 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика 
 

Српски језик Математика Енглески језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик  Српски језик  

3. Природа и 
друштво 

Чувари природе Природа и друштво Чос 
 

Математика 

 

4-3 одељење  

Наташа Николић 

4-3 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика 
 

Српски језик Математика Српски језик  

2. Физичко  
васпитање  

Српски језик 
 

Математика 
 

Енглески језик Математика 

3. Математика Енглески језик Природа и друштво Српски језик Музичка култура 

4. Природа и друштво Bеронаука/ 
Грађанско васпитање 

Чувари природе Ликовна култура Чос 
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4-3 група А 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик  

2. Енглески језик Српски језик Математика Природа и друштво Математика 

3. Математика Природа и друштво Чувари природе Српски језик Чос 

 

* Наставници разредне наставе морају поштовати Правилник о посебном програму образовања и васпитања објављен у 

"Службеном гласнику РС", бр. 110/2020 од 26.8.2020. године, а који ступио је на снагу 27.8.2020, а примењује се од школске 

2020/2021. године. 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ – ПРВИ ЦИКЛУС 

Ученици који одлуком родитеља прате онлајн наставу, као и ученици који су из другог разлога спречени да долазе у школу, 

прате ТВ наставу.  Ученици током праћења ТВ часова нису у обавези да хватају белешке 

За ученике који одлуком родитеља прате онлајн наставу, као и за ученике који су из другог разлога спречени да долазе у 

школу, наставници разредне наставе су у уобавези да припремају наставне материјале и исте објављују у оквиру школске 

платформе за учење на даљину тј. у. оквиру своје Google учионице. Најважнији елементи сваке наставне јединице морају бити 

постављени у оквиру Google учионице.  Материјал може бити у оквиру Google учионице постављен у виду текста, PowerPoint 

презентација, PDF документа, Youtbe видео клипа... 

За све ученике првог циклуса, наставници разредне наставе организују онлајн наставу за изборне предмете (грађанско 

васпитање) и слободне активности. 

За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на недељном нивоу припремати 

штампани материјал који ће путем поштом бити достављан ученицима. Наставници ће за ученике спремати: 

 Штампани материјал се спрема унапред тј. за наредну недељу уз поштовање  

 Наставници су у обавези да, зученике који немају техничких могућности за праћење онлајн наставе, 

административном раднику шаљу материјал мејлом сваког петка, суботе или недеље на имејл адресу 

osdjaksic@gmail.com 

Административни радник ће најксаније уторком ученицима поштом слати припремљен (одштампан) материјал. 

Материјал који наставници спремају за ученике којима ће се материјал слати поштом:  

 Мора бити израђен у виду Word документа или PowerPoint презентације 

 Поред наставног садржаја, материјал за штампу мора обавезно садржати:  

o назив наставног предмета 

o назив наставне области 

o назив наставне јединице 

o име и презиме наставника који је припремио материјал 

o име и презиме ученика којем је намењен материјал 

o одељење ученика којем је намењен материјал 

o рок предвиђен за решавање и слање решених задатака наставнику уколико штампани материјал садржи 

задатке које ученици морају решити и вратити наставницима  
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ДРУГИ ЦИКЛУС 

ПЛАНИРАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ЧАСОВА ОНЛАЈН НАСТАВЕ 

Настава на даљину реализује се наставком реализације Посебног програма основног образовања и васпитања, у складу са 

претходним упутствима које се односе на остваривање наставе на даљину. Школа има аутономију да утврди време почетка 

часова и изврши временску организацију часова на дневном и недељном нивоу. 

У току остваривања наставе на даљину, наставник нарочито води рачуна о оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући 

обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученику, поштујући временску динамику предвиђену распоредом 

часова. Како су у претходном периоду ученици користили систем за управљање учењем, наставник је у обавези да свим 

ученицима који искажу потребу проследи и једноставно техничко упутство како да систем примене. Такође, пожљено је да 

обучи ученике како да се понашају и примењују мере ради очувања безбедности и поштовања законских одредби када су у 

онлајн окружењу, као и са правилима комуникације и заштитом података о личности. Наставник при планирању начина и 

алатки које ће користити приликом вођења ученика кроз наставу на даљину треба да има у виду, пре свега, обавезу заштите 

ученика од било ког вида дигиталног насиља. Подсећамо, то значи да наставници не би требало да траже од ученика да им 

шаљу видео записе/фотографије у којима се ученици виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном 

простору. 

Потребно је да наставници имају у виду укупна задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу и да 

примењују индивидуализовани приступ ученицима.  

Потребно је да се ученицима прецизирају и омогуће одговарајући рокови за израду домаћих задатака, других задатака и 

достављање повратних информација. Обавезна је благовремена најава, минимум два дана раније, уколико се у овкиру 

система за управљање учењем реализује провера знања из одређеног предмета и које градиво обухвата та провера знања, 

као и да се остави могућност одлагања израде провере знања код ученика који нису у могућности да исту реализују из 

оправданих разлога. Неопходно је да ученицима из осетљивих група обезбеди додатна подршка за укључивање у наставу на 

даљину. 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА (ДРУГИ ЦИКЛУС) 

 

 

Распоред часова обавезних наставних предмета за више разреде 
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Сатница према којој се одвија расопоред онлајн часова (виши разреди) 

претчас - 13.20 - 13.50  (часови изборних предмета и слободних активности за 5, 6. и 7. разред) 

1. час - 14.00 - 14.30  

2. час - 14.40 - 15.10  

3. час - 15. 20 - 15.50  

4. час 16.00 - 16. 30  

5. час - 16.40 - 17.10  

6. час - 17.20 - 17.50 

7. час - 18.00 - 18.30 (изборни предмети и слободне активности за 8. разред) 

 

ОБРАДА НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ ДА ПРАТЕ ОНЛАЈН НАСТАВУ 

Појмови: 

• G Suit - школска платформа за учење на даљину која обухвата апликације као што су (Google учионица, Google Meet, Google 

упитници...) 

• ТВ настава - ученици прате ТВ часове путем Јавног медијског сервиса Србије или путем РТВ Планете 

• Онлајн настава - наставник реализује час путем школске платформе за учење на даљину (G Suit) 

 

Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе (виши разреди) остварује се: 

 путем наставе на даљину (онлајн чласови) употребом  школске G Suit платформе за учење на даљину (Google 

учионица, Гоогле Меет, Google упитници...)  од 14.00 према актуелном распореду часова 

 и путем ТВ часова на Јавном медијском сервису Србије у преподневним часовима ( распоред се налази на следећем 

линку: https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php) 

 

Ученици виших разреда неће бити подељени на А и Б групу.  

Препорука је да ученици виших разреда свакодневно прате ТВ наставу.  

Распоред часова онлјан наставе које ће реализовати наставници се неће преклапати са терминима часова ТВ наставе. 

 

Наставници ће бити дужни да према постојећем школском распореду часова одрже ученицима онлајн наставу у термину који 

предвиђа школски распоред.  

Ученици су дужни да према постојећем школском распореду часова присуствују онлајн настави у трмину који предвиђа 

школски распоред.  

 

У зависности од наставне јединице, наставник бира један од начина на који ће одржати сваки онлајн час: 

1. Директна комуникација са ученицима путем Google Meet апликације. 

Наставник унапред, а најксаније Непосредно пре почетка часа, путем Google Мееt апликације позива ученике да се 

укључе у видео конференцију. Наставник у оквиру есДневника бележи ученике који нису присуствовали онлајн часу. 

2. Постављање материјала у оквиру Google учионице.  

Уколико наставник сматра да у циљу реализације појединих наставних јединица нема потребе да буде у директној 

комуникацији са ученицима путем Google Meet апликације, онлајн час је могуће одржати путм Google учионице и то 

на следећи начин: 

 Постављањем видео материјала у оквиру Google учионице.  

Наставник може снимити своју лекцију (видео лекција) и презентовати је током онлајн часа ученицима. 

 Постављањем PowerPoint презентација, PDF документа, текстуалних докумената Youtebe видео клипова који 

садрже материјала у вези са наставном јединицом 

 Постављање линка у оквиру Google учионице ка ТВ часу са РТВ Планете који се односи на наставну јединицу 

која треба бити реализована уз додатне инструкције и домаће задатке 

 Постављање тестова (Google упитници) у оквиру Google учионице 

https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
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 С обзиром на то да у одређеном броју породица на исти начин учи више деце, пожељно је да наставник сними/припреми 

онлајн предавања или садржаје и видео-записе који могу у оквиру Google учионице бити доступни свим ученицима у 

сваком тренутку. 

 Наставници материјал за онлајн час постављају пре почетка онлајн наставе, с обзиром на то да наставници имају 

могућност да материјале и часове за потребе Google учионице припреме раније, а да користећи опцију „закажи“ 

материјал буде поставњен у време које одговара распореду часова (одложено слање) 

 Ученици током праћења ТВ часова нису у обавези да хватају белешке 

 Најважнији елементи сваке наставне јединице морају бити постављени у оквиру Google учионице!  

Материјал може бити у оквиру Google учионице постављен у виду текста, PowerPoint презентација, PDF документа, 

Youtbe видео клипа... 

 Наставници морају поштовати Правилник о посебном програму образовања и васпитања објављен у "Службеном 

гласнику РС", бр. 110/2020 од 26.8.2020. године, а који ступио је на снагу 27.8.2020, а примењује се од школске 

2020/2021. године. 

 

 

 

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НЕМАЈУ ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА 
ПРАЋЕЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ 

 За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на недељном нивоу припремати 

штампани материјал који ће путем поштом бити достављан ученицима. Наставници ће за ученике спремати: 

 Штампани материјал се спрема унапред тј. за наредну недељу уз поштовање  

 Наставници су у обавези да, зученике који немају техничких могућности за праћење онлајн наставе, 

административном раднику шаљу материјал мејлом сваког петка, суботе или недеље на имејл адресу 

osdjaksic@gmail.com 

Административни радник ће најксаније уторком ученицима поштом слати припремљен (одштампан) материјал.  

 

Материјал који наставници спремају за ученике којима ће се материјал слати поштом:  

 Мора бити израђен у виду Word документа или PowerPoint презентације 

 Поред наставног садржаја, материјал за штампу мора обавезно садржати:  

o назив наставног предмета 

o назив наставне области 

o назив наставне јединице 

o име и презиме наставника који је припремио материјал 

o име и презиме ученика којем је намењен материјал 

o одељење ученика којем је намењен материјал 

o рок предвиђен за решавање и слање решених задатака наставнику уколико штампани материјал садржи 

задатке које ученици морају решити и вратити наставницима  

 

Све горе наведено важи и за часове изборних предмета и слободних активности: 

 грађанско васпитање 

 Верска настава 

 мађарски језик 

 румунски језик 

 свакодневни живот у прошлости 

 Цртање сликање и вајање 

 Чувари природе 

 

mailto:osdjaksic@gmail.com
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ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

Наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују ученике току остваривања 

наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. У 

периоду остваривања наставе на даљину, потребно је у континуитету примењивати различите технике за праћење резултата 

учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Посебну пажњу треба посветити 

праћењу напредовања ученика у складу са принципима формативног оцењивања. 

Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима то јест на оним садржајима који су кључни за 

остваривање исхода обавезног предмета, изборног програма и слободне наставне активности. 

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове школске године и подаци о 

напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење 

закључне оцене. 

Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, 

могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати и у другом полугодишту, с тим 

да се води рачуна о равномерном распореду у односу на друге писмене и контролне задатке. 

 Ученици виших разреда могу бити оцењени искључиво онлајн, а не у школи. 

 Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене и на основу активности и његових резултата рада, а 

нарочито: излагања и представљања (израде и излагања презентација, изложбе радова и продуката, резултата 

истраживања, модела, цртежа, постера, дизајнерских решења и друго) 

 учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на 

пројектима, збиркама одабраних ученикових продуката рада - портфолија 

 у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом 

 

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, како током наставе по 

изабраном моделу, тако и током наставе на даљину.  

Закључна оцена је јавна и образложена. Предлог оцене наставник уноси у есДневник у оквиру активности, а након тога, по 

завршетку Наствничког већа, у есДневник уноси закључну оцену.  

Уколико ученик нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене, из оправданих разлога (болест, изолација и 

друго) може да буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта. У другом 

полугодишту је потребно посебно планирати додатну подршку за ову категорију ученика. 

Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да изузетно одговарају у школу, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. О терминима одговарања морају благовремено бити обавештени директор школе и одељењски 

старешина. 

Према актуелном Правилнику о оцењивању ученика, наставник може закљичти оцену ученику уколико ученик има барем 

једну уписану оцену у есДневнику (Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању; Члан 5, став 2. ; 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020.). 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ НЕМАЈУ ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ  

За ученике који немају техничких могућности да прате онлајн наставу, наставници ће на недељном нивоу припремати 

штампани материјал који ће путем поште бити достављан ученицима, као што је горе наведено. Када је оцењивање ових 

ученика у питању, наставници морају припремити задатке које ће ученици урадити код куће и проследити (самостелно или 

посредством школе) наставницима. Наставници који штампане задатке прослеђују ученицима, морају јасно навести 

ученицима рок предвиђен за решавање и слање решених задатака наставнику. Приликом утврђивања рока за 

израду/решавање задатака, наставници морају да узму у обзир и време неопходно за слање и пријем материјала путем 

поште. 
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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

Распоредом писмених задатака и писмених провера може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној 

недељи. Наставник је у обавези да обавести ученике о садржајима програма наставе и учења који ће се писмено проверавати 

према распореду најкасније пет дана пре провере. Уколико је могуће, писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута 

могу да се раеализују онлајн путем Google упитника, а никако у школи. Ревидирани распоред писмених задатак и писмених 

провера дужих од 15 минута налази се на сајту школе и огласној табли. 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-У 
 

Посебну пажњу потребно је посветити и делу оперативног плана којим је утврђен начин остваривања наставе на даљину за 

ученике којима је потребно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП) - ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3.  

Обзиром на то да смо у оквиру постојећих оперативних планова већ дефинисали наведене начине остваривања наставе, 

односно пружања подршке за ове ученике, потребно је да исте наставници поново размотре и по потреби прилагоде 

околностима (онлајн настави) тако да сви ученици другог циклуса (виших разреда) похађају наставу на даљину. Током 

планирања онлајн наставе за ученике по ИОП-у, наставници се консултују са педагогом тј. координатором Тима за 

инклузивно образовање.  

 

 

ДОДАТНИ НАЧИНИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У СКЛАДУ СА СПЕЦИФИЧНИМ 

ПОТРЕБАМА И У ОДНОСУ НА ПОРОДИЧНИ КОНТЕКСТ 

Акценат на јачању родитељских компетенција у стварању позитивног амбијента и помоћи деци у реализацији активности 

учења у кућним условима, уз подршку одељенских старешина, предментих наставника, стручних сарадника настојати да се 

одржи континуитет у учењу. Разумевање специфичних услова за рад деце од куће (социоекономски статус, динамика 

породице, дигитална писменост родитеља и деце, узраст детета, искуство детета у организацији рада од куће и остало ), 

помоћ ученицима у остваривању активности у ефикасније учење. 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ  РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
700 - 1500 

 

Обзиром на епидемиолошке услове план рада у продуженом боравку је измењен и прилагођен тренутној ситуацији. 

Продужени боравак ће радити од 700 - 1500.  

Пошто су одељења подељена у групе  и настава се одвија пре подне боравак ће бити прилагођен настави. Групе  ће радити у 

истом саставу при чему се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу.  

Групе су хетерогене, за ученике првог и другог разреда.  

Прва недеља – група А 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

7:30 – 9:55 Редовна настава 

9:55 -  10:15 Пријем ученика 

10:15 – 11:00 Активан одмор., слободно време – боравак на ваздуху. 

11:00 – 12:00 Самосталан рад – израда домаћег задатка,вежбање. 

12:00 – 12:55 Активан одмор, ручак 

13:00 – 14:00 Слободно време – боравак на ваздуху . Игре у школском дворишту 

14,00 – 14.45 Креативне радионице, слушање музике, гледање филмова и видео материјала 
образовног карактера 

14:45 – 15:00 Одмор и одлазак кући 
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Прва недеља – група Б 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ 

7:00 – 7:30 Пријем ученика 

7:30 -  8.00 Јутарња гимнастика ,  ужина, гледање цртаног филма 

8:00 – 9:00 Самосталан рад – израда домаћег задатка,вежбање 

9:00 – 9:30 Активан одмор., слободно време – боравак на ваздуху 

9:30 – 9:50 Припрема  за одлазак на редовну  наставу 

10:00 – 12:05 Редовна настава 

12:10 – 12:55 Активан одмор, ручак 

13:00 – 14:00 Слободно време – боравак на ваздуху . Игре у школском дворишту 

14,00 – 14.45 Креативне радионице, слушање музике, гледање филмова и видео материјала 
образовног карактера 

14:45 – 15:00 Одмор и одлазак кући 
 

 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

 

Праћење остваривања оперативног плана активности вршиће се на дневном и недељном нивоу. 

 

Остваривање плана активности пратиће директор, стручни сарадник - педагог и Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе.  

Директор и педагог прате наставу и имају приступ свакој Google учионици, часовима наставе на даљину и другим облицима 

наставе на даљину.  

Педагог на дневном нивоу врши инструктивно-педагошки надзор, односно пружа саветодавну подршку наставницима, а на 

недељном нивоу о надзору обавештава директора школе о реализацији онлајн наставе.  

Поред наведеног пратиће се и:  

o Укупан број ученика првог циклуса који похађају наставу у школи (на дневном нивоу се прати број ученика 

присутних у школи у складу са утврђеном организацијом рада) 

o Укупан број ученика првог циклуса који похађају онлајн наставу  

o Укупан број ученика другог циклуса који похађају онлајн наставу  

o Укупан број ученика првог циклуса који су пратили часове на РТС 2 или РТС 3 у току месеца, као доминантан 

начин учења (на недељном нивоу) 

o Укупан број ученика који похађају продужени боравак (праћење на дневном нивоу) 

o Присутан број наставника током реализације наставе (први циклус) 
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