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Прилог 2 

 

Школска управа: _________________________________ 

Општина /град: ___________________________________ 

Пун назив основне школе: __________________________ 

 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

МЕСЕЦ ____________ 
 

Подаци за матичну школу (посебно се уносе подаци за издвојено одељење): 

Укупан број одељења у матичној школи: ______ 

Укупан број ученика у матичној школи: ______ 

Укупан број наставника (извршилаца, а не обрачунских радника) у школи: _____ 

Школа има продужени боравак:  ДА  НЕ 

Укупан број уписаних ученика у продужени боравак: ______ 

1. Укупан број ученика који су похађали наставу у школи током 

месеца (према утврђеној организацији) 

 

 

2. Укупан број група у оквиру којих су ученици похађали наставу у 

школи у току месеца 

 

3. Укупан број одељења која током месеца нису дељена на групе за 

потребе наставе 

 

4. Укупан број ученика у првом циклусу који су похађали наставу у 

школи сваког дана    

 

5. Укупан број ученика у другом циклусу су похађали наставу сваког 

дана (основни модел) 

 

6. Укупан број ученика у другом циклусу су похађали наставу према 

комбинованом моделу (смењивање разреда по данима) 

 

7. Укупан број ученика у школи који нису долазили у школу током 

месеца (све дане) на основу одлуке родитеља 

 

8. Број ученика који су похађали продужени боравак током месеца Ако школа нема ПБ 

унети ознаку / 

9. Да ли је током месеца за ученике у продуженом боравку била 

обезбеђена исхрана? 

ДА    НЕ 

(заокружити) 

10. Назив система за управљање учењем –LMSкоји је коришћен у 

школи у току месеца (назив платформе за извођење онлајн наставе) 

 

11. Укупан број наставника који су користили наведени систем у току 

месеца 

 

12. Укупан број одељења у којима је коришћен наведени систем у току 

месеца 
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13. Укупан број ученика на нивоу школе који су користили наведени 

систем у току месеца 

 

14. Укупан број ученика на нивоу школе који су пратили часове на 

РТС 2 или РТС 3 у току месеца, као доминантан начин учења 

 

 

15. Укупан број ученика који су током месеца морали за прекину 

похађање наставе у школи због тога што су били у контакту са Covid 

позитивним лицима 

 

16. Укупан број ученика који су током месеца прекидали похађање 

наставе у школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

17. Укупан број наставника који су током месеца прекинулирад у 

школи због тога што су били у контакту са Covid позитивним лицима 

 

18. Укупан број наставника који су током месеца прекинули рад у 

школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

19. Укупан број ненаставног особља којеје током месеца прекинулорад 

у школи због контаката са Covid позитивним лицима 

 

20. Укупан број ненаставног особља које је током месеца прекинуло 

рад у школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

 

 

Подаци за издвојено одељење школе: 

*Напомена: Подаци се уносе посебно за свако издвојено одељење. Копирати ставке које 

следе за свако издвојено одељење (даље ИО). 

Назив и седиште издвојеног одељења: _____________________________________ 

Укупан број разреда у издвојеном одељењу: ______ 

Укупан број одељења у издвојеном одељењу: ______ 

Укупан број ученика у издвојеном одељењу: ______ 

Укупан број наставника (извршилаца, а не обрачунских радника) у издвојеном 

одељењу: _____ 

Издвојено одељење има продужени боравак:  ДА  НЕ 

Укупан број уписаних ученика у продужени боравак: ______ 

1. Укупан број ученика који су похађали наставу у ИО у току месеца 

(према утврђеној организацији) 

 

 

2. Укупан број група у оквиру којих су ученици похађали наставу у ИО 

у току месеца 

 

3. Укупан број одељења у ИО која током месеца нису дељена на групе 

за потребе наставе 

 

4. Укупан број ученика у првом циклусу који су похађали наставу у 

ИО сваког дана    

 

5. Укупан број ученика у другом циклусу су похађали наставу у ИО 

сваког дана(основни модел) 

 

6. Укупан број ученика у другом циклусу су похађали наставу у ИО 

према комбинованом моделу (смењивање разреда по данима) 
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7. Укупан број ученика у ИО који нису долазили у школу током месеца 

(све дане) на основу одлуке родитеља 

 

8. Број ученика који су похађали продужени боравак у ИО  током 

месеца 

Ако ИО нема ПБ 

унети ознаку / 

9. Да ли је током месеца за ученике у продуженом боравку била 

обезбеђена исхрана? 

ДА    НЕ 
(заокружити) 

10. Назив система за управљање учењем –LMSкоји је коришћен у току 

месецау ИО (назив платформе за извођење онлајн наставе) 

 

11. Укупан број наставника у ИО који су користили наведени систем у 

току месеца 

 

12. Укупан број одељења у ИО у којима је коришћен наведени систем 

у току месеца 

 

13. Укупан број ученика у ИО који су користили наведени систем у 

току месеца 

 

14. Укупан број ученика у ИО који су пратили часове на РТС 2 или 

РТС 3 у току месеца, као доминантан начин учења 

 

 

15. Укупан број ученика у ИО који су током месеца морали за прекину 

похађање наставе у школи због тога што су били у контакту са Covid 

позитивним лицима 

 

16. Укупан број ученика у ИО који су током месеца прекидали 

похађање наставе због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

17. Укупан број наставника у ИО који су током месеца прекинулирад 

због тога што су били у контакту са Covid позитивним лицима 

 

18. Укупан број наставника у ИО који су током месеца прекинули рад 

због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

19. Укупан број ненаставног особља у ИО којеје током месеца 

прекинулорад у школи због контаката са Covid позитивним лицима 

 

20. Укупан број ненаставног особља у ИО које је током месеца 

прекинуло рад у школи због симптома повезаних са Covid инфекцијом 

 

 

Напомене о евентуалним проблемима у остваривању оперативног плана током месеца. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

      

Директор школе 

                   _________________ 


