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Предлог:  Oперативног плана и начина организације наставе у школи 

 

На основу Стручног упутства  за организацију и реализацију образовно васпитног 

рада у основној школи у школској 2020/21. години од 12.08.2020., Педагошки колегијум и 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  на састанку 17.08.2020., након анализе 

просторних услова у школи и резултата добијених изјашњавањем родитеља (да ли ће у 

постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете похађа наставу или ће 

се определити за учење на даљину – ТВ часови путем  Јавног  медијског сервиса РТС), дат 

је предлог начина организације наставе у школи, тј.изабрани су модели  наставе и исти су 

усвојени на седници Наставничког већа 24.08.2020.год – Основни модел – за ученике од 1-

4.разреда настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно – 

васпитни рад, (4 часа недељно у трајању од  по 30 минута). Преостали наставни садржаји 

биће реализовани  интергисањем садржаја из сличних предмета. Групе ће се смењивати на 

недељном нивоу.  

 За ученике од 5-8.разреда  образовно – васпитни рад ће бити организован кроз 

основни и комбиновани модел (за ученике 5-8.разреда у Драгобраћи, биће реализован  

комбиновани модел - група А - понедељак ,среда и петак  - непосредан рад,  Група Б –

уторак и четвртак  непосредан рад – у време реализације непосредног рада са једном 

групом, друга група прати онлајн наставу, следеће недеље је ротација.), група А ће 

уторком и четвртком пратити онлајн наставу, група Б ће понедељком, средом и петком 

пратити онлајн наставу. Школа ће  у складу са Посебним  програмом  припремити 

распоред часова за реализацију непосредног образовно-васпитног рада, руководећи се 

дневним и недељним бројем часова, на основу истог  донела  је оперативни план 

организације и реализације наставе у складу са својим просторним и техничким 

могућностима. На основу Посебног програма, школа ће вршити усклађивање оперативних 

планова полазећи од предмета који се полажу на завршном испиту, предмети са већим 

фондом часова, затим остали предмети и други облици образовно васпитног рада, а 



планирани садржаји су у складу са избором на седницама стручних већа. Недељно ће бити 

вршено прилагођавање укупном недељном фонду часова  одабиром кључних наставних 

јединица по предметима и сажимањем преосталих часова наставе за ту недељу. Сви 

часови обавезних предмета реализоваће се непосредно у школи по утврђеном распореду, 

изборни предмети и други облици образовно васпитног рада  реализоваће се и непосредно 

у школи  и путем наставе на  даљину у складу са условима. ( Google учионица - иста  

обезбеђује формативну и сумативну  процену ученичких постигнућа , уколико 

епидемиолошке мере буду такве да се директна настава не препоручује ни у најмањим 

групама). Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивање ученика 

обављаће се у току непосредног образовно васпитног рада. 

Бројно стање  ученика по одељењима: 

Структура ученика по одељењима од 1-4.разреда је таква (мање од 18 ученика у групи) да 

ће се непосредан образовно–васпитни рад реализовати несметано и у матичној школи и у 

физички издвојеним одељењима. 

 

 

За свако одељење-групу одређена је учоница у којој ће се одрађивати часови наставе. 

Расположиви ресурси: 

Школа располаже са довољним бројем учионица како у  матичној школи тако и у физички 

издвојеним одељењима где ће се непосредан образовно–васпитни рад са ученицима 

одвијати несметано.  

 

Драгобраћа:  

Старији разреди  - ученици ће бити подељени у две групе (А и Б) за групу А настава 

почиње у 12,10, док Б група старијих ученика почиње у 12,10. Почетак наставе за млађе 

ученике је од 7,30  часова.. 

  

 

 За ученике издвојених одељења у Голочелу и Дреновцу настава почине у 8,00 

часова. 

 

 

Директор школе – Драгољуб Видојевић 

___________________________ 


