Оперативни план организације и реализације наставе у периоду од 30.1121.12.2020.
Влада Републике Србије донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 у којој су прописане нове мере за
организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно-васпитном
раду за школску 2020/2021.годину.
На седници Педагошког колегијума, седници Наставничког већа и на састанку Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе које су одржане 27.11.2020., донет је
Oперативни план организације и реализације наставе у складу са најновијом Уредбом.
План наставе и учења у складу са посебним програмом
На основу стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2020/2021. години, које је усвојио Кризни штаб за сузбијанје
заразне болести Ковид -19, на седници одржаној 11.августа 2020. и Правилника о
посебном програму образовања и васпитања, до почетка школске године израђени су
годишњи планови рада. Оперативни планови за све предмете израђиваће се у складу са
измењеним школским календаром, водећи рачуна о оптерећености ученика и
маркирању кључних садржаја који воде остваривању исхода учења за све ученике.
Овај план биће Анекс Годишњег плана рада школе и Школског програма.
Расположиви ресурси
С обзиром да ће се у школи реализовати настава само за ученике у првом циклусу,
користиће се 16 учионица. Свака учионица поседује пројектор, интернет конекцију.
Тренутни број наставника задовољава потребе наставе. Располажемо фискултурном
салом, теренима за кошарку, фудбалски терен са мартинелама, стазом за скок у даљ.
Стоматолошка ординација тренутно неће радити. Боравак за ученике ће радити за
ученике првог разреда, чији родитељи достављају потврду од послодавца да су обавезни
да долазе на посао и не могу га обављати од куће. Ученицима је на располагању и
школска библиотека.
Модел остваривања наставе
Ученици разредне наставе распоређени су у 16 одељења. Свако одељење је подељено на
А и Б групу. Разредна настава ће похађати наставу само у преподневним часовима, прва
група од 8,00 часова, друга од 10,45. За похађање наставе на даљину определило се 35
ученика у разредној настави. Податке смо добили прикупљањем изјава родитеља ових
ученика.
Часови ће трајати 30 минута према утврђеном распореду часова.
Једна група ученика првог разреда похађаће продужени боравак, чији родитељи доставе
потврду од послодавца да су обавезни да долазе на посао и не могу га обављати од куће.
У боравку ће радити један наставник разредне наставе.
Распоред уласка у школу за одељења је распоређен на два улаза како би се обезбедило
што мање физичких контаката. Родитељи децу доводе само до школске ограде, одакле
их преузимају дежурни наставници/ учитељи/ и школско обезбеђење. Школа располаже
довољним бројем дезинфекционих средстава, а дезинфекција се обавља између смена
две групе ученика.

За ученике који добију симптоме заразе, обезбеђена је соба за изолацију. Све мере у
циљу спречавања ширења епидемије, организације наставе постављене су и на
школском сајту и вратима школе. Ученици и сви запослени у обавези су да носе
заштитне маске, ученици их скидају само када слушају наставу, а они са сметњама
(астма), могу да носе визир уз потврду лекара са постављеном дијагнозом.
Начин остваривања наставе на даљину
Школа је одабрала платформу за учење Google classroom. Ученици од 5-8.разреда, моћи
ће пратити наставу и на каналима РТС2, РТС3 и РТС Планета.
Настава на даљину за ученике другог циклуса, одвијаће се према већ утврђеном
распореду, а трајање једног школског часа биће 35 минута. Допунска настава биће
реализована у складу са исказаним потребама ученика.
Радни материјал потребан за израду домаћих и пројектних задатака, практичног рада и
могућих провера знања, биће постављен на платформу радним даном до 19.00 часова, а
рокови за израду и слање урађених вежби, домаћих задатака биће у разумном року.
Наставник ће давати нове рокове за ученике који из здравствених разлога нису били у
могућности да их врате у претходно договореном периоду. Овим ученицима ће бити
одложена и провера знања. Свака провера знања биће најављена минимум два дана
раније, као и садржаји који ће бити процењивани.
Наставници ће, уколико се укаже потреба, снимити онлајн предавање, презентовати
видео записе и садржаје за које процене да могу бити доступни и корисни већини
ученика.
Ученици који раде по ИОП-у, добијаће додатну подршку од предметних наставника, као
и у претходном периоду. О избору, начину и обиму рада са овим ученицима,
наставницима ће бити омогућене консултације са дефектолозима који пружају подршку
школи и СТИО.
За ученике који немају техничких могућности, а из здравствених разлога неће бити на
настави, школа обезбеђује материјал за учење у папирној форми и уручује га
родитељима који ће од разредних старешина и предметних наставника добијати
повратну информацију о образовним постигнућима.
Распоред часова по данима и разредима

Распоред часова он-лајн наставе
Други циклус, од 5-8.разреда
1.час
2.час
3.час
4.час
5.час
6.час
7.час

9,00-9,35
9,40-10,15
10,20-10,55
11,00-11,35
11,40-12,15
12.20-12,55
13,00-13,35

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика
Праћење и вреновање постигнућа ученика биће континуиран процес. У ту сврху ће се
користити процене квалитета израђених домаћих задатака, усмених и писмених
одговора, продуката, целокупног ангажовања у процесу учења на основу задатих
исхода. Приликом оцењивања водиће се рачуна да се изаберу садржаји који су кључни
за остваривање исхода обавезних предмета, изборног програма и слободних
наставних активности.
Закључне оцене изводиће се на основу свих оцена евидентираних током наставе, тако и
током наставе на даљину. Изузетно, ученик ће моћи да одговара у школи за већу оцену,
уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученици који немају довољан број оцена за
извођење закључне оцене, биће неоцењени, а у другом полугодишту, добиће додатну
подршку.
План писмених провера биће израђен и објављен на огласној табли школе и интернет
страници до 1.12.2020. Распоред прати оптерећеност ученика, те ће моћи спровести
само једну писмену проверу дневно, одн. две у наставној недељи.
Начини праћења остваривања плана активности
За праћење остваривања реализације наставе, директор школе, помоћник директора и
ПП служба, израдиће оперативни план рада за период до завршетка полугодишта. Сви
ће имати приступ учионицама ради праћења садржаја и ангажовања ученика, а
оцењивање ће се пратити путем е-дневника. За ученике који раде по ИОПу, процену
раде предметни наставници, учитељи, дефектолози и СТИО.
У зависности од епидемиолошке ситуације, биће планиране и седнице стручних органа
школе. У листама које се прикупљају ради праћења реализације наставе за крај првог
полугодишта, биће и посебан одељак за праћење реализације наставе на даљину. На
основу њих, писаће се извештај о реализацији и успеху ученика у првом плугодишту, а
који ће служити за евентуално ревидирање планова и активности у другом
полугодишту.
Оквирни период одржавања седница стручних органа школе је између 22-25.12.2020.
Начин одржавања зависиће од епидемиолошке ситуације.
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