
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

Дана, 30.11.2020. одржан је заједнички састанак, у ужем саставу, чланова Педагошког 

колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета рада ради усвајања Оперативног плана за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у 

условима пандемије вируса Covid-19.   

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:  

1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса 

(уписати укупан број одељења у првом циклусу) 21. 

1.2. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б)  - матична 

школа и поједина издвојена одељења: 3 одељења у матичној школи (3/1,3/2,4/2), 1ИО на 

Товилишту (2/3) и 1 ИО Јабучки Рит (4/6). 

 

Сатница трајања наставе –  по основном моделу – први циклус 

 

СМЕНА  Преподне 

Улaзaк учeникa 07.50 

1. чaс 08.00-08.30 

2. чaс 08.35-09.05 

Вeлики oдмoр 15 минута 

3. чaс 09.20-09.50 

4. чaс 09.55-10.25 

Између смена и на великом одмору, 

чишћење и проветравање учионица. 

 

Часови трају по 30 минута.  

Сатница трајања наставе – модел са смењивањем група током дана, одељења 3/1, 3/2 

4/2 

 

СМЕНА  ПРЕПОДНЕ 

Група А 

Улaзaк учeникa 07.50 

1. чaс 08.00-08.30 



2. чaс 08.35-09.05 

Вeлики oдмoр 15 минута 

3. чaс 09.20-09.50 

4. чaс 09.55-10.25 

Чишћење и проветравање 

Група Б 

Улaзaк учeникa 10.45 

1. чaс 10.50-11.20 

2. чaс 11.25-11.55 

Вeлики oдмoр 15 минута 

3. чaс 12.10-12.40 

 

2 Други циклус – Матична школа 

Од 30.11.2020. године образовно-васпитни рад  у другом циклусу остварује се путем 

наставе на даљину, уз коришћење школске Google Classroom платформе. Часови 

почињу за прву смену од 8.30 часова и завршавају у 12.50 часова са одморима од 5 

минута између часова. Друга смена почиње у 13.30часова и завршава у 17.50 часова.  

Часови трају 45 минута, за обе смене. 

За ученике који не могу да прате наставу преко платформе и за ученике са додатном 

подршком предметни наставници/ одељењске старешине преко Viber групе шаљу 

упутства и задатке ученицима.    

Од 23.11.2020. у подручном одељењу Врбовски, два одељења (укупно 27 ученика), су 

прешла на онлајн наставу, због болести учитељица. Ученици прате наставу преко 

РТС платформе и у личном контакту учитељица преко Vibera.  

Од 30.11.2020. године сви разреди од 1- 4. разреда, обе смене из зграде Мале школе, 

пребачени су у просторије матичне школе због уштеде у грејању. Настава почиње од 

08.00 часова за сва одељења и траје по планираном распореду часова. Настава се 

одржава само у преподневној смени.  

Додатна подршка ученицима пружаће се тако што ће наставници комуницирати преко 

вибера са ученицима и родитељима слати упутства и задатке и путем штампаног 

материјала. Уз платформу, ученици ће се упућивати и на дигиталне уџбенике. Праћење 

напредовања ученика одвијаће се фотографисањем задатака на дневном нивоу. 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

 Бројчано и описно оцењивање на крају програмских целина на основу писаних 

провера и вредновања задатака који су достављани путем платформе и вибер групе. 



Закључна оцена за сваког ученика од 5-8. разреда биће дата и образложена сваком 

ученику у Е дневнику, у оквиру ,,Активност ученика“. Изузетно, уколико ученик 

није задовољан предложеном оценом, ученик ће уз договор са одељењским 

старешином да дође на усмено одговарање у школу. 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у 

односу на породични контекст: 

Припрема и реализација наставе на даљину за ученике који не похађају наставу у 

школи, (техничко опремање ученика који немају могућности праћења наставе). 

Пружање додатне подршке у образовно-васпитном раду (индивидуализација, ИОП1 

и ИОП2), саветодавно-инструктивни рад са ученицима и родитељима од стране 

предметних наставника, одељењског старешине и стручне службе, у директној 

комуникацији путем вибера и путем штампаног материјала.  

Информисање о мерама заштите здравља ученика током трајања пандемије COVID 

– 19.  

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности: 

 Праћење онлајн наставе на платформи Google Classroom од стране директора, пом. 

директора, педагога и психолога. Редован преглед педагошке документације. 

Наставници стручној служби подносе извештај о реализацији наставе и платформи 

за реализацију онлајн наставе као и наставе преко РТС, редовности похађања 

наставе и укупном броју ученика, здравственом стању ученика и наставника.  

Припремање извештаја на крају недеље и на крају месеца у датом Прилогу 2, 

слањем у електронској форми надлежној школској управи и попуњавањем упитника 

у ИС Доситеј. 

                                                                                                                     Директор:  

 Meрица Буј-Бјелогрлић           

 

 

 


