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АНЕКС III 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. годину 
 

„ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВЕ 

У СКЛАДУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ 

ОД ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

Ковид-19 

за период од 30. 11. 2020.  

до 15. 01. 2021. године 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. године“ 



 

 

 
 

 



 

Школа је израдила и усвојила:  

 ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2020-2021. годину за рад у нормалним 

условима и исти је требао да се примењује од 01. 09. 2020. године (деловодно је заведен под 

бројем 451 дана 14. 09. 2020. године). 

 

 АНЕКС I Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину под називом 

„Оперативни план организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења 

заразне болести Ковид 19 за месец Септембар“, исти се примењивао од 01. 09. 2020. године 

(деловодно је заведен под бројем 457 дана 14. 09. 2020. године). 

 

 АНЕКС II Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину под називом 

„Оперативни план организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења 

заразне болести Ковид 19 за месец Октобар“, исти се примењивао од 01. 10. 2020. године 

(деловодно је заведен под бројем 475/1 дана 25. 09. 2020. године). 

 

 

Разлози за израду и усвајање АНЕКС III Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. 

годину под називом „Оперативни план организације и реализације наставе у складу са мерама 

заштите од ширења заразне болести Ковид 19 за период од 30. 11. 2020. до 15. 01. 2021. године 

дефинисани су доношењем и усвајањем следећих докумената: 

 Препоруке Криног штаба за сузбијање заразне болести Ковид 19, које су донете на седници 

одржаној 25. 11. 2020. године. 

 

 Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

Ковид 19 („Сл. Гласник РС“, бр. 144/2020, у даљем тексту Уредба), усвојена од стране Владе 

Србије на седници дана 26. 11. 2020. године, а примењује се од 30. 11. 2020. године. 

 

 Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту МПНТР) под називом 

„Нове мере за организацију рада и измена школског Календара о образовно–васпитном раду за 

основне и средње школе у школској 2020/2021. години (деловодни број 601-00-00027/9/2020-15 

дана 27. 11. 2020. године). 

 

 Акт МПНТР под називом „Упутство за организацију рада основних школа до краја првог 

полугодишта школске 2020/2021. године (деловодни број 601-00-01358/2020-07 дана 27. 11. 2020. 

године). 

 

 Акт МПНТР под називом „Додатно упутство за школе – за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, музичка и балетска школа (деловодни број 601-00-00027/10/2020-15 дана 30. 

11. 2020. године). 

 

 

У циљу правовременог упознавања наставника и родитеља са наведеним актима, наставницима су 

прослеђена акта МНПТР и на сајт школе су постављена обавештења за родитеље. 

 

АНЕКС II Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину под називом „Оперативни 

план организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења заразне болести 

Ковид 19 за месец Октобар“, исти се примењивао од 01. 10. 2020. године (деловодно је заведен под 

бројем 475/1 дана 25. 09. 2020. године), остаје на снази осим приказаних измена и допуна. 

 

ИЗМЕНЕ и ДОПУНЕ 

Према наведеној Уредби и актима МНПТР – по измењеном Каленедару образовно-васпитног рада: 

 Прво полугодиште завршава 18. децембра 2020. године 

 Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године, а први дан 

другог полугодишта је 18. јануар 2021 године. 



 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА У ШКОЛИ  

Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године ПОСЕБНИ 

ПРОГРАМ у Школи реализоваће се по следећем: 

1) За све ученике првог циклуса (разредна настава), наставља се непосредни образовно-васпитни 

рад у Школи, према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног 

плана рада школе. Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне. 

 

2) За све ученике другог циклуса (предметна настава), образовно-васпитни рад оставриваће се путем 

наставе на даљину уз коришћење Google учионице и Јавног медијског сервиса Србије. Унитарна  

Google учионица користиће се према Упутству за наставнике и ученике које је сачинио и свим 

наставницима путем мејла доставио наставник физике Душан Дубајић. 

Настава на даљину, јесте посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици стичу 

основно образовање и васпитање, тако што један део прописаног плана и програма наставе и 

учења усвајају путем наставе коју установа организује користећи савремене информационо-

комуникационе технологије за учење, и то у ситуацијама у којима ученик није у могућности да 

похађа редовну наставу, непосредно у простору школе.  

 
 

Дневна артикулација радног времена ученика и запослених у периоду од 30. новембра до 18. 

децембра 2020. године, реализоваће се у једној (преподневној) смени (Табела 5). 
 

Дневни распоред школских часова за ученике и наставнике  

                                                                                                             Табела 5. 

ПРВА СМЕНА (ПРЕ ПОДНЕ) Први циклус (разредна настава од I до IV разреда) 

ГРУПА Школски час Почетак часа Крај часа Одмор(мин.) 

А 

1. 8,00 8,30 5 мин. 

2. 8,35 9,05 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 9,20 9,50 5 мин. 

4. 9,55 10,25  

ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица између ГРУПА 20 мин. 

Б 

1. 10,45 11,15 5 мин. 

2. 11,20 11,50 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 12,05 12,35 5 мин. 

4. 12,40 13,10  

 

Дежурство у Школи у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, реализоваће се у једној 

смени (Табела 6). Дежурство изводе дежурни наставници, помоћно – техничко особље, у складу са 

процесом раеализације наставе. 
 

 

Преглед ангажовања наставника на дежурству у школи  

Табела 6. 
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Драгица 

Тривунчић 

Клаудија 

Стојчевска 

Ана Лакатош-

Ждеро 

Зорица 

Рајда 

Јована 

Виторац 

Биљана 

Чокорац 

Јована 

Виторац 

Милена 

Стојанов 

Маја 

Ћурчин 

Милена 

Стојанов 

 

 

 



 

Настава на даљину - распоред образовно-васпитних активности на недељном нивоу 

 

У периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, настава на даљину ће се организовати 

према усвојеном глобалном и недељном распореду часова (АНЕКС II Годишњег плана рада 

школе за школску 2020-2021. годину).  Наставници и одељењске старешине сходно распоредима 

евидентираће реализацију истих у есДневник. 

 

 

Планирање и остваривање часова наставе на даљину 

 

Наставници нарочито треба да воде рачуна о: 

 Оптерећености ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева 

према ученику, поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова; 

 Да на Google учионицу правовремено постављају креиране дигиталне наставне садржаје и 

постављају задатке и обавезе ученицима радним даном у периоду од 07.30 до 19.30 часова; 

 Да ученицима прецизирају и омогуће одговарајуће рокове за израду домаћих задатака, других 

задатака и правовремено доставе повратне информације; 

 Уколико коришћењем Google учионице планирају проверу знања из одређеног предмета - области, 

обавезно исту најаве минимум два дана раније; 

 

 

Оцењивање ученика - Начин праћења и вредновања постигнућа ученика у току остваривања 

наставе на даљину 

 

Наставници и одељењске старешине: прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, 

односно оцењују ученике (формативно и сумативно) у току остваривања наставе на даљину, у складу 

са важећим прописима. 

 

Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучије о томе да ле се писмени задаци, планирани 

у наредном периоду, могу реализовати путем Google учионице. Ако то није могуће, овај час се може 

реализовати и у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду у односу на 

друге писмене и контролне задатке. 

 

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка школске 

године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду до завршетка 

првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. 

 

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све оцене, како 

током наставе у Школи, тако и током наставе на даљину. Уколико ученици сматрају да има елемената 

за већу закључну оцену, могу да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

 

 

Начин праћења остваривања плана активности 

 

Директор и Педагог пратиће наставу која се реализује у школи свакодневно. Свакодневно контролишу 

упис часова и одсутност ученика у есДневник. 

 

Имају приступ Google учионицама и другим облицима наставе на даљину и према могућностима 

контролишу реализацију исте.  

 

 

 

 

 

 



 

Начин остваривања наставе путем учења на даљину за ученике који не располажу потребним 

материјалним ресурсима 

 

Све породице ученика имају минимално по један ТВ и персонални рачунар. Рачунари који 

поседују породице су углавном старије генерације и немају адекватну софтверску могућност за 

имплементацију савремених програма. 

 

Проблем на који школа не може да утиче огледа се у чињеници да највећи број породица има 

минимално двоје деце различитог школског узраста (неке породице имају и по четворо деце - ученика 

различитог узраста). Проблем се додатно усложава када у истој породици деца једновремено похађају 

Основну и Средњу школу и/или Факултет.  

 

 

Начин пружања додатне подршке за ученике којима је то потребно 

 

У складу са својим обавезама и могућностима наставници ће током седмице просечно 1 сат дневно 

посветити пружању додатне подршке ученицима у учењу и/или сарадњи са родитељима (путем канала 

комуникације коју договоре са ученицима и родитељима).  

 

Подршку ученицима који су на онлајн настави пружаће предметни наставници, одељењски старешина, 

педагог школе путем: савета, инструкција, израде мотивационог писма за развој и напредовање, 

изградњу воље и самопоуздања, сарадње са стручним институцијама. 

 

 

Настава на даљину путем Јавног медијског сервиса Србије 

 

Министарство просвете наставу на даљину планирало је по следећем: 

 За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) сви образовни садржаји 

се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници 

mojaskola.rtsplaneta.rs. 

 На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и 

наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили. 

 За ученике другог циклуса основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви образовни 

садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и РТС 3. Настава за 

ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава 

за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова. 

 Такође, све наставне јединице се емитују и путем мултимедијске платформе РТС Планета, а 

доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, 

затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

 Ученици петог, шестог и седмог разреда имаће дневно по три часа, док ће ученици осмог разреда 

имати четири часа. 

 

Министарство просвете је планирало и организацију наставе путем Јавног медијског сервиса 

Србије. Распореди наставе за основну школу доступни су на линку:  

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php 

 

Сатница приказивања часова на РТС каналима (по разредима), приказана је у Табели 9. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti
https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti
https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php


 

 

 

Сатница приказивања часова па Јавном медијском сервису за ученике ОШ 

Табела 9. 

РАЗРЕД 
Сатница приказивања 

часова 
РАЗРЕД 

Сатница приказивања 

часова 

Први  

разред 
РТС Планета 

Пети 

Разред 

РТС 2 

8.00 - 8.30 

8.35 - 9.05 

9.10 - 9.40 

Други  

разред 
РТС Планета 

Шести 

разред  

РТС 3 

8.00 - 8.30 

8.35 -9.05 

9.10 -9.40 

Трећи  

разред 
РТС Планета 

Седми  

разред  

РТС 3 

9.45 - 10.15 

10.20 - 10.50 

10.55 - 11.25 

Четврти 

разред 
РТС Планета 

Осми  

разред  

РТС 3 

11.30 - 12.00 

12.05 - 12.35 

12.40 - 13.10 

13.15 - 13.45 

 

 

ПРИЛОЗИ 

1. Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

Ковид 19 („Сл. Гласник РС“, бр. 144/2020, у даљем тексту Уредба), усвојена од стране Владе 

Србије на седници дана 26. 11. 2020. године, а примењује се од 30. 11. 2020. године. 

 

2. Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту МПНТР) под називом 

„Нове мере за организацију рада и измена школског Календара о образовно–васпитном раду за 

основне и средње школе у школској 2020/2021. години (деловодни број 601-00-00027/9/2020-15 

дана 27. 11. 2020. године). 

 

3. Акт МПНТР под називом „Упутство за организацију рада основних школа до краја првог 

полугодишта школске 2020/2021. године (деловодни број 601-00-01358/2020-07 дана 27. 11. 2020. 

године). 

 

4. Акт МПНТР под називом „Додатно упутство за школе – за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, музичка и балетска школа (деловодни број 601-00-00027/10/2020-15 дана 30. 

11. 2020. године). 

 

АНЕКС III Годишњег плана рада школе за школску 2020-2021. годину под називом „Оперативни 

план организације и реализације наставе у складу са мерама заштите од ширења заразне болести 

Ковид 19 за период од 30. 11. 2020. до 15. 01. 2021. године, и сви прилози биће приказани и 

постављени на сајту Школе. 

 


