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Прилог 1 

Школска управа: Београд 

Општина /град: Барајево 

Пун назив основне школе: Кнез Сима Марковић 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

 

Напомена:  Измена Оперативног плана рада школе за период од 30.11. до 18.12. 2020. 

године 

 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел 

који се примењује): 

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

(уписати укупан број одељења у првом циклусу) ______ 

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати 

број одељења првог циклуса у матичној школи) ______ 

1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - матична школа и поједина 

издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења 

(уписати број одељења на свим локацијама ИО) 32 

1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само поједина издвојена 

одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

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

одељења првог циклуса ______ 

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

матична школа 12 одељења 

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

матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим 

локацијама ИО) ______ 

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

издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

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

поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 
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1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

За ученике првог циклуса чији су се родитељи Захтевом изјаснили да прате 

онлајн наставу учитељи шаљу материјал за рад путем  платформе 

Microsoft Teams  , вибер групе, порукама, телефонски или непосредним доласком 

родитеља по штампани материјал. Такође је за те ученике договорен термин 

доласка у школу на одговарање или на израду контрилних или писмених 

задатака, као и на допунски или додатни час.Сваки учитељ је у редовној 

комуникацији са родитељима и учеником на начин који је ученику доступан. 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити 

модел који се примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса 

(уписати укупан број одељења у другом циклусу) ______ 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати 

број одељења другог циклуса у матичној школи) ______ 

2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина 

издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења 

(уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена 

одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва 

одељења другог циклуса 

2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – 

само матична школа 

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – 

матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим 

локацијама ИО) ______ 

2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – 

само сва издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО) ______ 

2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – 

само поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим 

локацијама ИО) ______ 

2.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 

Настава за ученике другог циклуса од 30.11.  до 18.12.2020.год.је онлајн.Настава се 

организује и изводи са целим одељењем ( ако је то у могућности). Рад предметних 

наставника се организује према важећем распореду , по сменама и по распореду 

звона важећег за час који траје 45 минута. Пре подне смена почиње у 7:45 а 

завршава се у 12:55, по подне смена почиње у 13:45 а завршава се у 

18:55.Наставни садржаји ће се пласирати у различитим облицима , а у зависности  
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од техничких могућности наставника и ученика. За ученике који немају приступа 

Microsoft Teams  платформи, поред праћења Тв часова организована је размена 

информација путем мејла, вибер групе или непосредним преузимању штампаних 

материјала. Дан за преузимање штампаних материјала од стране родитеља или 

ученика је понедељак у времену од 7:30 до 18:00 у просторијама школе. 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу 

(опционо за школе): Microsoft Teams 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

Распоред часова по коме се организује онлајн настава је званично важећи 

распоред. 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Ученике у првом циклусу учитељи прате и вреднују кроз непосредан рад, 

свакодневни рад, усменим и писменим испитивањем, као и вредновањем 

ангажовања и залагања.Ученике који ће наставу пратити онлајн учитељи ће , као 

и до сада, позивати на усмено и писмено одговарање и вредноваће повратне 

информације (домаће задатке) онлајн. 

Ученике у другом циклусу предметни наставнице ће вредновати и пратити кроз 

онлајн наставу на Microsoft Teams платформи, на основу повратних информација 

(домаћих задатака) ученика, испитивањем путем видео часа, повратних 

информација кроз вибер групу или писаних материјала. 

Свеопшта комуникација са родитељима и ученицима вршиће се непосредно, 

путем мејла, вибер група, платформе ... 

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

у односу на породични контекст: 

План рада се односи на следеће категорије ученика: 

1. Образовно- васпитни рад и додатна подршка ученицима који се школују по 

ИОП-у 1, 2, 3;   

2.  ОВ рад  и пружање додатне подршке ученицима из осетљивих друштвених 

група; 

3.  ОВ рад и пружање додатне подршке ученицима који немају потребне 

материјалне ресурсе за праћење наставе на дањину. 

 

ПРВИ ЦИКЛУС: 

Реализује се кроз непосредни рад са ученицима уз примену свих мера заштите од 

епидемије Ковид 19.  

Ученици првог циклуса који се школују на даљину на захтев родитеља или због 

примене мера изолације: за сваког ученика из категорије ИОП, осетљиве групе, 

без материјалних ресурса за школовање на даљину, управа школе, ПП служба и 
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учитељ праве индивидуални план реализације ОВ рада и посебне подршке, на 

основу реалних капацитета и могућности школе и породице. 

Реализатори: учитељи ( образовни рад ), стручни сарадници и педагошки 

асистент ( васпитни  рад и додатна ОВ подршка ). 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС: 

 

 ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

ИОП -1 

(детаљи у 

индивидуалном плану 

рада са сваким 

учеником) 

Учење на даљину ( Јавни 

медијски сервис Србије ), 

преко школске 

платформе ( ко има 

техничке могућности) 

Комуникација путем 

телефона и вибера 

Достављање штампаног, 

прилагођеног 

материјала за учење и 

оцењивање 

Додатна ОВ подршка 

Изузетно: непосредни 

рад са учеником 

- Предметни 

наставници 

- ОС 

- ППС 

- ПА 

ИОП -2 

укупно 5 ученика 

( ни један ученик нема 

могућност да учи преко 

школске платформе ) 

 

Учење на даљину ( Јавни 

медијски сервис Србије ) 

Достављање штампаног, 

измењеног материјала за 

учење и оцењивање 

Додатна ОВ подршка 

путем мејла, телефона и 

вибера 

Изузетно – непосредни 

рад са учеником 

- Предметни 

наставници 

- ОС 

- ППС 

- ПА 

ИОП -3 

( 5 ученика – енглески 

језик ) 

Сви имају материјалне 

ресурсе 

Учење преко школске 

платформе 

( већ се реализује, 

родитељи похваљују 

наставнике ) 

 

- Ана Вањек 

- Јасна Станић 

Осетљиве друштвене 

групе:  

- Ученици без 

родитељског 

старања( живе у 

хранитељским 

породицама) – сви 

имају материјалне 

 

 

ОВ рад према моделу за I 

или II циклус уз посебно 

праћење и подршку 

(саветодавни рад и 

помоћ у учењу)  

 

 

 

 

 

 

 

- ППС 

- ПА 
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ресурсе, НЕ школују 

се по ИОП-у 

 

- Ученици ромске 

националности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ученици који 

пролаже кроз 

породичне и 

здравствене кризе – 

имају материјалне 

ресурсе 

 

 

ОВ рад према моделу за I 

или II циклус, у складу 

са материјалним 

ресурсима породице и 

индивидуалним планом. 

Посебна подршка у 

учењу и саветодавни рад 

 

 

 

Саветодавни рад, 

посебна помоћ и 

подршка у учењу 

 

 

- ОС 

- Предметни 

наставници 

Ученици који немају 

материјлне ресурсе за 

школовање на даљину 

- Достављање 

штампаног 

материјала за учење 

и оцењивање; 

- Коришћење 

расположивих 

ресурса: телефонске 

консултације, вибер; 

- Изузетно: 

непосредни рад са 

ученицима у 

просторијама школе 

 

- ОС 

- Предметни 

наставници 

- ППС 

- ПА 

 

За сваког ученика из категорије ИОП, осетљиве групе, ученици без материјалних 

ресурса за школовање на даљину:  управа школе, ПП служба и одељенски 

старешина праве индивидуални план реализације ОВ рада и посебне подршке, на 

основу реалних  могућности школе и породице. 

Реализатори:  

- предметни наставници и ОС: образовни рад;  

-  стручни сарадници и педагошки асистент : васпитни  рад и додатна ОВ 

подршка. 
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ИЗУЗЕТНО, на захтев родитеља и уз примену свих мера заштите од епидемије, 

наставници, ПП служба и педагошки асистент, стоје на располагању и 

ученицима другог образовног циклуса за непосреди рад са ученицима                         

( образовни, васпитни, саветодавни ) у просторијама школе. 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Не користимо  додатне ресурсе ван школе. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у 

школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Први 5 

Други 8 

Трећи 5 

Четврти 9 

Пети  

Шести  

Седми  

Осми  

 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и 

недељном нивоу: 

Недељни режим рада је увек исти јер ученици првог циклуса у матичној школи 

имају пре подне наставу.Ангажован је учитељ у продуженом боравку и , као 

испомоћ, помоћник директора, стручни сарадници или учитељи у матичној. 

7:00 – 7:45    Пријем ученика Б групе 10:15-10:30 Пријем ученика А групе  

7:45- 8:15    Доручак 10:30-11:30 Слободне активности 

8:15- 9:00    Слободне активности 
11:30-13:00 Самостални рад израда 
домаћих задатака, вежбање 

9:00 -10:30   Самосталан рад, 

изрададомаћег задатка, вежбање 13:00-13:30    Ручак 

10:40 Одлазак ученика Б групе на 

наставу 13:30-14:00    Одмор  

12:40 Долазак ученика Б групе са 

наставе 

 14:00 - 15:00 Самосталан рад, израда 

домаћих задатака, вежбање 

13:00-13:30    Ручак 15:00-15:45  Слободне активности 

13:30-14:00    Одмор  15:15 – 16:00 Ужина 

 14:00 - 15:00 Самосталан рад, израда 

домаћих задатака, вежбање  16:00 – 17:00 Одмор и одлазак кући 
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15:00-15:45  Слободне активности  

15:15 – 16:00 Ужина  

 16:00 – 17:00 Одмор и одлазак кући  

 

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 

Продужени боравак у нашиј школи је организован и ради само за ученике првог 

разреда. За ову школску годину пријављено је најпре 27 ученика а онда , на 

почетку школске године и још 3 ученика. У задњих месец дана пријавило се још 3 

ученика других разреда . Ради се у две просторије и у две групе по 15. 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 

30 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка:  

33 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

Оперативне планове наставници ће достављати у електронском облику педагогу 

школе за период до 18.12. на обрасцима који су употребљавани у периоду онлајн 

наставе од марта до јуна 2020.године.  Директор, ППС и помоћници ће пратити 

реализацију Оперативног плана приступом платформи , посетом часовима, путем 

е-дневника и непосредним учествовању у организацији и реализацији образовно-

васпитног рада школе. 

 

Директор 

Зорица Јовановић Стевановић 

 ___________________________             


