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Прилог 1 

Школска управа: Ваљево 

Општина /град: Шабац/Шабац 

Пун назив основне школе: " Јеврем Обреновић"  

ИЗМЕЊЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

 

Напомена: Измењени Оперативни план (у односу на Оперативни план из августа 2020.) 

се доставља надлежној школској управи на сагласност. Одеређени подаци из овог 

плана уносе се и у ИС Доситеј.  Преласком на on line наставу урађен је Измењени 

Оперативни план рада школе.  

 

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) __ 

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  

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)  4____ 

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) ______ 

1.11. неки други модел организације (концизан опис модела): 
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2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити 

модел који се примењује): 

Сходно допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 

12.03.2021. године, образовно - васпитни рад у другом циклусу основне школе ће 

се, од понедељка 15.03.2021. остваривати путем наставе на даљину, уз коришћење 

одговарајућих платформи (у нашем случају Microsoft Teams), односно система за 

управљање учењем, које су школе изабрале и путем Јавног медијског сервиса 

Србије. 

У оквиру наставе на даљину наша школа може да пружи подршку ученицима на 

првом и другом нивоу. 

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

(опционо за школе): 

Платформе које ће се користити као додатна подршка ученицима у учењу су: 

Viber, E-mail. 

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

Издвојено одељење Мишар I и  III разред, ИО Миокус 

Број часа Сатница 

1. 7:30 - 8:00 

2. 8:05 - 8:35 

3. 8:50 - 9:20 

4. 9:25 - 9:55 

Издвојено одељење Мишар II и  IV разред 

Број часа Сатница 

1. 10:30- 11:00 

2. 11:05 - 11:35 

3. 11:50 - 12:20 

4. 12:25 - 12:55 

 

Издвојена одељења Корман, Мрђеновац, Предворица млађи разреди 

Број часа Сатница 

1. 08:00- 08:30 

2. 08:35 - 09:05 

3. 09:20 - 09:50 

4. 09:55 - 10:25 

 

Издвојено одељење Орид млађи разреди 

Број часа Сатница 

1. 7:30 - 8:00 

2. 8:05 - 8:35 

3. 8:50 - 9:20 

4. 9:25 - 9:55 
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Издвојено одељење Орид старији  разреди 

Број часа Сатница 

1. 7:30 - 8:15 

2. 8:20 - 9:05 

3. 9:25 - 10:10 

4. 10:15 - 11:00 

5. 11:05 -11:50 

6. 11:55 - 12:40 

Матична школа млађи разреди Прва група 

Број часа Сатница 

1. 7:30 - 8:00 

2. 8:05 - 8:35 

3. 8:50 - 9:20 

4. 9:25 - 9:55 

 

Матична школа млађи разреди Друга  група 

Број часа Сатница 

1. 10:15 - 10:45 

2. 10:50 - 11:20 

3. 11:35 - 12:05 

4. 12:10 - 12:40 

 

Матична школа старији разреди ( одељења 51,52,53,54,61,62,63,64,71,72, 73,74,81,82,83,84 ) 

Број часа Сатница 

1. 13:00-13:45 

2. 13:50-14:35 

3. 14:55 - 15:40 

4. 15:45 - 16:30 

5. 16:35 - 17:20 

6. 17:25 - 18:10  

7. 18:15 - 19:00 

 

 

 

Расппред часпва V-5 (ПРВА ГРУПА) 

 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Енглески језик Верска настава Гепграфија Српски језик и 
коижевнпст 

Српски језик и 
коижевнпст 

Инфпрматика и 
рачунарствп 

Биплпгија Физичкп и здравственп 
васпитаое 

Ликпвна култура Истприја 

Биплпгија Немачки језик Српски језик и 
коижевнпст 

Немачки језик Математика 

Математика Српски језик и 
коижевнпст 

Техника и технплпгија Математика Енглески језик 

Српски језик и 
коижевнпст 

Математика Час пдељенскпг 
старешине 

Музичка култура Физичкп и здравственп 
васпитаое 
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Расппред часпва V-5 (ДРУГА ГРУПА) 

  

РАСПОРЕД    ЧАСОВА    6-4 

Редни број 

часа 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Немачки језик Српски језик Математика Историја Српски језик 

2. Математика Историја Немачки језик Информатика Математика 

3. Ликовна култура Физика Географија Српски језик Веронаука 

4. Енглески језик Биологија Српски језик Географија Физика 

5. Биологија Техника и 

технологија 

Физичко 

васпитање 

Математика Енглески језик 

6. Музичка култура ЧОС Италијански језик Италијански језик Физичко 

васпитање 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 7-3 

ппнедељак 
учипница бр.1. 

утпрак 
учипница бр.3. 

среда 
учипница бр.1. 

четвртак 
учипница бр. 1. 

петак 
учипница бр. 3. 

1. физичкп васпитаое 1. гепграфија 1. српски језик 1. истприја 1. физичкп васпитаое 

2. математика 2. биплпгија 2. грађанскп 
васпитаое(уч.бр.10.)/ 
верска настава (уч.бр. 
1.) 

2. техника и 
технплпгија 

2. хемија 

3. хемија 3. математика 3. инфпрматика и 
рачунарствп 

3. физика 3. енглески језик 

4. физика 4. истприја 4. ликпвна култура 4. српски језик 4. математика 

5. гепграфија 5. српски језик 5. математика 5. енглески језик 5. српски језик 

6. немачки језик 6. музичка култура 6. биплпгија 6. пдељеоска 
заједница 

6. немачки језик 

 

Расппред часпва 5-2 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Математика Биплпгија Српски језик и 
коижевнпст 

Математика Математика 

Српски језик и 
коижевнпст 

Српски језик и 
коижевнпст 

Техника и технплпгија Музичка култура Српски језик и 
коижевнпст 

Енглески језик Истприја Физичкп и здравственп 
васпитаое 

Ликпвна култура Немачки језик 

Биплпгија Немачки језик Инфпрматика и 
рачунарствп 

Српски језик и 
коижевнпст 

Гепграфија 

Физичкп и здравственп 
васпитаое 

Верска настава Математика Час пдељенскпг 
старешине 

Енглески језик 
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52 Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

1. Техника и технплпгија  Математика       Гепграфија              Математика   Математика        

2. 
Cрпски језик и 

коижевнпст 
Енглески језик         Ликпвна култура Биплпгија             Музичка култура 

3. Математика           
Cрпски језик и 

коижевнпст 

Cрпски језик и 

коижевнпст 

Cрпски језик и 

коижевнпст 
Енглески језик    

4. 
Физичкп и здравственп 

васпитаое 
Немачки језик          

Физичкп и здравственп 

васпитаое 

Инфпрматика и 

рачунарствп 

Cрпски језик и 

коижевнпст 

5. Истприја             Биплпгија     
Верска настава  

Грађанскп васпитаое   
Одељеоска заједница Немачки језик   

6. Техника и технплпгија  Ликпвна култура  
Шах- слпбпдна наставна 

активнпст 
 

7. Музичка култура   
Обавезне физичке 

активнпсти 
 

Расппред часпва 8-1 

 

Расппред часпва 5-4 

  

 

 

 

 

 

Расппред часпва 8-2 

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

13.00-

13.30 

1. Историја Српски језик и 

књижевност 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Час 

одељењског 

старешине 

13.35-

14.05 

2

. 

Биологија Математика Српски језик и 

књижевност 

Математика Математика 

14.20-

14.50 

3

. 

Српски језик и 

књижевност 

Немачки језик Музичка 

култура 

Биологија Српски језик 

и књижевност 

14.55-

15.25 

4

. 

Математика Енглески језик Техника и 

технологија 

Немачки језик Ликовна 

култура 

15.35-

16.05 

5

. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Географија Енглески језик Верска 

настава 

16.15-

16.45 

6

. 

/ / / Грађанско 

васпитање 

/ 
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 ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Физичкп васп. 

 

ТиТ Верска настава Математика Математика 

2. Математика 

 

Српски језик Истприја  Физичкп и здр. 

васп. 

Биплпгија  

3. Гепграфија  

 

Физика  Математика Српски језик Српски језик 

4. Хемија  

 

Енглески језик Хемија  Биплпгија  Истприја  

5. Немачки језик 

 

Инфпрматика  Енглески језик Музичка култура Гепграфија  

6. Физика  

 

Немачки језик Српски језик ЧОС Ликпвна 

култура 

7.  

 

 Грађанскп в    

 

Расппред часпва 6-5 

 

расппред часпва 8-3 
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Расппред часпва 6-1 
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Расппред часпва 5-3 

 

Расппред часпва 8-5 

 

 

Расппред часпва 7-2 
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Расппред часпва 7-6 

 

Расппред часпва 7-5 

 

Расппред ћаспва 5-1 

 

Расппред часпва 7-1 
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5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење и вредновање постигнућа ученика у наредном периоду ће се реализовати 

путем: анализе успеха на сваком класификационом периоду (квантитативна и 

квалитативна анализа од стране директора, помоћника, стручне службе на крају 

сваког класификационог периода) као и предлогом мера за побољшање успеха 

ученика и унапређивања образовно - васпитног рада (од стране стручне службе). 

Поред тога, вредновање постигнућа ученика пратиће се преко опсервација 

редовних и угледних часова (директор, помоћник, стручна служба) као и 

допунске, додатне и припремне наставе, кроз самовредновање резултата са 

такмичења (ако их буде), кроз ИОП евалуације и праћење резултата наших 

ученика на завршном испиту (директор, стручна служба) као и кроз 

комуникацију са представницима родитеља ученика. 

 

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

у односу на породични контекст: 

Само ученици, који раде по ИОП-у, и нису у могућности да приступе изабраној 

платформи, ће користити неке друге начине праћења наставе, што је приказано у 

следећој табели. 

Сви остали ученици користе изабрану платформу. 

име и презиме 

ученика 

разред и 

одељење 

врста 

ИОП-а  

начин 

комуникације 

образложење 

1. ВЈ V-3 ИОП-1 путем вајбера Ученик ће наставу на 

даљину пратити путем 

вајбера јер нема техничке 

могућности и адекватну 

подршку у кућним условима 

за коришћење платформе. 

Уколико овај вид наставе не 

буде делотворан, у договору 

са члановима ИОП тима 

ученику ће се штампати 

материјал и достављати 

мајци 

2. УР V-4 ИОП-2 штампани 

материјал 

Ученик нема техничке 

могућности за коришћење 

платформе, тако да ће 

настави на даљину пратити 

путем штампаног 

материјала који ће се у 

договореним терминима 

достављати родитељима 

3. МК V-5 ИОП-1 платформа Ученица има техничке 

могућности и адекватну 

подршку за коришћење 

истих, тако да ће наставу на 

даљину пратити, у договору 
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са родитељима, путем 

платформе 

4. ТВ VI-3 ИОП-2 платформа Ученица има техничке 

могућности и адекватну 

подршку за коришћење 

истих, тако да ће наставу на 

даљину пратити, у договору 

са родитељима, путем 

платформе 

5. МЈ VI-4 ИОП-2 штампани 

материјал 

Ученик има техничке 

могућности за коришћење 

платформе, али ће, у 

договору са родитељима,  

наставу на даљину пратити 

путем штампаног 

материјала, као 

делотворнијим видом 

подршке који је у складу са 

индивидуалним 

способностима и 

могућностима ученика 

6. ВА VI-5 ИОП-1 платформа Ученик има техничке 

могућности и адекватну 

подршку за коришћење 

истих, тако да ће наставу на 

даљину пратити, у договору 

са родитељима и одељенски 

старешином, путем 

платформе 

7. ЂЂ VII-4 ИОП-2 штампани 

материјал 

Ученик нема техничке 

могућности за коришћење 

платформе, тако да ће 

настави на даљину пратити 

путем штампаног 

материјала који ће се у 

договореним терминима 

достављати родитељима 

8. МК VII-5 ИОП-2 штампани 

материјал 

Ученик нема техничке 

могућности за коришћење 

платформе, тако да ће 

настави на даљину пратити 

путем штампаног 

материјала који ће се у 

договореним терминима 

достављати родитељима и 

који се сматра 

делотворнијим видом 

подршке за овог ученика. 

9. ДН VII-5 ИОП-2 платформа Ученик има техничке 

могућности и адекватну 
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подршку за коришћење 

истих, тако да ће наставу на 

даљину пратити, у договору 

са родитељима и 

одељенским старешином, 

путем платформе 

10. АС VII-6 ИОП-2 путем вајбера Ученик ће наставу на 

дањину, у договору са 

родитељома и одељенски 

старешином, наставу на 

даљину пратити путем 

вајбера. 

11. НЂ VIII-5 ИОП-2 платформа Ученица има техничке 

могућности и адекватну 

подршку за коришћење 

истих, тако да ће наставу на 

даљину пратити, у договору 

са родитељима и одељенски 

старешином, путем 

платформе 

12. ОЖ VIII-3 ИОП-3 платформа Ученик има техничке 

могућности и наставу на 

даљину ће пратити путем 

платформе. 

 

Напомена: Свим наставницима, који предају горе наведеним ученицима, путем 

мејла ће бити послате јасне инструкције о начинима праћења наставе на даљину. 

 

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

Пратиоци за ученике са сметњама у развоју.  

Седам пратилаца. 

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

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

Број ученика, по разредима, који нису похађали наставу у школи, према 

утврђеном моделу: 

5. разред - 0; 6. разред - 1; 7. разред - 2; 8. разред - 7. 

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

недељном нивоу: 

У зависности од броја пријављених ученика, у складу са прописаним мерама, 

правићемо групе по 15 ученика. Уколико се појави више од 30 ученика, имамо у 

својој школи још једног професора разредне наставе који ради на месту 

библиотекара па ћемо га, у датим околностима, ангажовати у продуженом 

боравку. 
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9.1. Укупан број група продуженог боравка: 3 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:  60 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 50 

 

  

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

Директор и стручни сарадници (педагог и психолог) ће пратити наставу на даљину. 

Омогућен им је приступ виртуелним учионицама путем платформе MS Teams (улаз на 

платформу у свим одељењима и код свих наставника). Директор и стручни сарадници, 

поред тога што ће пратити наставу на даљину, вршиће и педагошко - инструктивни 

надзор тј. пружаће стручну помоћ и подршку наставницима, у току рада, где је то 

потребно. Такође, ученицима од петог до осмог разреда, њиховим родитељима и 

наставницима, биће прослеђени упитници, on line, везано за предности и недостатке 

наставе на даљину, кроз процену постигнућа ученика. У овом истраживању биће 

укључени ученици седмог и осмог разреда, њихови родитељи и сви наставници у 

предметној настави. Праћење свих активности биће омогућено и увидом у еС Дневник. 

 

 

вд Директора 

  

  Јасмина Богојевић 

             


