Оперативни план рада Основне школе ,,Свети Сава'' Баточина за организацију и
реализацију образовно - васпитног рада по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19, за период од 15. марта 2021. године

На основу Уредбе коју је донела Влада Републике Србије и прописаних нових мера за
организацију рада и измени школског календара, а у циљу очувања безбедности здравља
ученика и запослених и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од
27.11.2020. године, број 601-00-00027/9/2020-15 и 610-00-00178/2021-07 од 12.03.2021.
године, а на основу предлога Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета
и развој установе, од 15.03.2021. године и добијене сагласности Школске управе
Крагујевац, од 16.03.2021. године, образовно-васпитни рад у ОШ „Свети Сава“
Баточина, почев од 15.03.2021. године, реализоваће се по основном моделу у првом
циклусу а у другом циклусу организоваће се настава на даљину.
Оперативни план организације и реализације наставе садржи:
I План наставе и учења у складу са посебним програмом;
II Модел остваривања наставе;
III Начин остваривања наставе на даљину, који укључује и податке о одабраној
платформи за учење;
IV Распоред часова по данима и разредима;
V Начин праћења и вредновања постигнућа ученика;
VI Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама
и у односу на породични контекст;
VII Расположиви ресурси у школи;
VIII Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...);
XIX Укупан број ученика који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према
утврђеном моделу;
X Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и
недељном нивоу;
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XI Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис);

I План наставе и учења у складу са посебним програмом

На основу плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног
стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности и нових мера за
организацију рада и измену календара образовно – васпитног за основну школу
наставници су израдили и ускладили оперативне планове.

II Модел остваривања наставе

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)__19 одељења
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 8 одељења
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) _
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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2.11. Модел организације наставе која се као и пружање подршке ученицима који
ће се примењивати у другом циклусу оствариваће се путем наставе на даљину,
односно према предвиђеном другом нивоу којим се може омогућити редовна настава
на даљину путем видео-конференцијских алата, односно преко платформе Microsoft
Teams-a. Настава на даљину биће заступљена у свих 19 одељења другог циклуса, како у
матичној школи у Баточини тако и у издвојеним одељењима у Брзану и Бадњевцу.
За ученике који не располажу потребним материјално-техничким ресурсима, подршка
ће се остваривати у сарадњи са разредним старешинама, предметним наставницима и
родитељима ученика, тако што се одговарајући материјал у штампаној форми доставља
ученицима (једном недељно). Такође, за ученике који раде према прилагођеном
индивидуално образовном плану (ИОП1) и (ИОП2), у нашој школи, подршка ће се
остваривати достављањем штампаних прилагођених дидактичких материјала за рад.

III Начин остваривања наставе на даљину, који укључује и податке о одабраној
платформи за учење

У првом циклусу остваривање васпитно-образовног рада реализоваће се кроз
непосредан васпитно-образовни рад према основном моделу организације наставе у
оквиру постојећег оперативног плана рада школе. У матичној школи свако одељење (од
првог до четвртог разреда) подељено је на две групе, групу А и групу Б, тако што је у
свакој групи највише 15 ученика у складу са препорукама МПНТР и Министарства
здравља. Ученици једне групе имају до 4 часа дневно. Часови трају 30 минута, пауза
између смена у којима групе имају часове у трајању од 20 минута. Изборни
програми/предмети се реализују непосредно у школи или путем наставе на даљину,
преко платформе Microsoft Teams. Непосредан образовно-васпитни рад се одвија уз
поштовање свих мера заштите здравља ученика и запослених (одржавање физичке
дистанце, обавезно ношење маски за ученике и запослене, редовно чишћење и
дезинфекција школске средине, проветравање просторија школе у паузама између група,
редовно одржавање хигијене руку итд.). Исте мере ће се спроводити и у издвојеним
одељењима, али без поделе на групе због малог броја ученика. Настава у школи
организоваће се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у
складу са препорукама надлежних органа и институција.
За ученике чији се родитељи изјасне (попуњавањем изјаве уз образложење и навођење
разлога зашто не желе да ученици похађају непосредну наставу у школи) могу да се
определе за учење на даљину преко РТС-а. За те ученике оцењивање и провера знања ће
се организовати у школи.
Образовно-васпитни рад у другом циклусу оствариваће се путем наставе на даљину уз
коришћење већ изабране платформе Microsoft Teams и путем Јавног медијског
сервиса Србије (РТС2 и РТС3 према већ утврђеном распореду).
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IV Распоред часова по данима и разредима

Распоред часова за ученике првог циклуса, у 27 одељења од 1 – 4. разреда, у матичној
школи и издвојеним одељењима, није се мењао од почетка школске године, тако да
остаје исти, и то:
Први разред - Недељни фонд
1. Непосредна настава: Српски језик-5, Математика-5, Свет око нас-2, Музичка
култура-1, Ликовна култура-1, Енглески језик-2, Верска настава/Грађанско-1,
Дигитални свет-1, Физичко и здравствено васпитање-1 и Час одељењског
старешине 1 / укупно 20 часова
2. Онлајн: Физичко и здравствено-2, Ваннаставне активности -1, Допунска настава
1/ укупно 4 часа
Други/трећи и четврти разред

1. Непосредна настава: Српски језик-5, Математика-5, Свет око нас/Природа и
друштво-2, Музичка култура-1, Ликовна култура-1, Енглески језик-2, Верска
настава/Грађанско-1, Пројектна настава-1, Физичко и здравствено васпитање-1 и
Час одељењског старешине 1 / укупно 20 часова
2. Онлајн: Физичко и здравствено-2, Ваннаставне активности-1, Допунска настава1, Ликовна култура -1/ укупно 5 часова
4. разред – Додатна настава -1/ укупно 6 часова
Распоред звона по сменама, за ученике ПРВОГ циклуса:
Матична школа - БАТОЧИНА
I смена
Од 1. до 4. разреда
I група
7.30 – 8.00

Од 1. до 4.
II група
10.15 – 10.45

1. час
8.05 – 8.35

10.50 – 11.20

2. час
11.25 – 11.55
3. час
4. час

8.40 – 9.10
Велики одмор

Велики одмор

9.25 – 9.55

12.10 – 12.40
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Издвојено одељење - БРЗАН
I смена
Од 1. до 4. разреда
7.30 – 8.00
1. час
8.05 – 8.35
2. час
8.40 – 9.10
3. час
Велики одмор
4. час

9.25 – 9.55

Издвојено одељење - ЖИРОВНИЦА
I смена

II смена
Због реконструкције школе у ИО
Бадњевац, ученици од I до IV разреда
наставу похађају у ИО у Жировници

Од 1. до 4. разреда/Жировница

Од 1. до 4. разреда/Бадњевац

7.30 – 8.00

10.15 – 10.45

8.05 – 8.35

10.50 – 11.20

1. час
2. час
11.25 – 11.55
3. час
4. час

8.40 – 9.10
Велики одмор

Велики одмор

9.25 – 9.55

12.10 – 12.40

Издвојена одељења: МИЛАТОВАЦ, ПРЊАВОР, ДОБРОВОДИЦА, КИЈЕВО,
ЦРНИ КАО И СОЛИЛО
I смена
Од 1. до 4. разреда
7.30 – 8.00
1. час
8.05 – 8.35
2. час
3. час

8.40 – 9.10
Велики одмор

4. час

9.25 – 9.55
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Распоред наставе за ученике од петог до осмог разреда на РТС-у:
5. разред на ТВ каналу РТС 2 - од 08.00 - 9.40 часова
6. разред на ТВ канал РТС 3 - од 08.00 - 9.40 часова
7. разред на ТВ канал РТС 3 - од 09.45 - 11.25 часова
8. разред на ТВ канал РТС 3 - од 11.30 - 13.45 часова
Образовни садржаји који се емитују на ТВ каналима, ученицима су доступни и
преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете,
као и на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
Распоред наставе за ученике другог циклуса, за наставу преко платформе Microsof
Teams, трајаће 30 минута и одвијаће се по следећој сатници:
0. Час 13.25 – 13.55 часова
1. Час 14.00 – 14.30 часова
Одмор 20 минута
2. Час 14.50 – 15.20 часова
3. Час 15.25 – 15.55 часова
Одмор 10 минута
4. Час 16.05 – 16.35 часова
5. Час 16.40 – 17.10 часова
6. Час 17.15 – 17.45 часова
7. Час 17.50 – 18.20 часова
Ученици петог, шестог и седмог разреда са наставом, преко платформе Microsof Teams,
почињу у 13.25 часова а ученици осмог разреда у 14.00 часова, да би свим ученицима
било омогућено несметано праћење наставе преко канала на РТС-у.
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Распоред часова по одељењима – МАТИЧНА ШКОЛА

7

8

9

10

11

Распоред часова по разредима – ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ

12

13

Распоред часова по разредима – ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ

14
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V Начин праћења и вредновања постигнућа ученика

За ученике првог циклуса (од првог до четвртог разреда) у складу са Правилником о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању спроводи се процена
ученичких постигнућа која подразумева формативно и сумативно оцењивање и
свакодневно праћење ангажовања и напредовања ученика. Формативно оцењивање се
врши у одређеном тренутку у току реализације програма, са циљем прикупљања
информација о напредовању ученика у односу на програмом прописане исходе учења
при чему пружамо повратну информацију ученицима. Формативне оцене се по правилу
евидентирају у педагошкој документацији наставника и најчешће се односе на редовно
праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду,
начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о
ученику битни за праћење. Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на
крају програмске целине или на крају полугодишта из обавезног предмета, изборних
програма, активности и владања. Сумативне оцене се евидентирају у прописаној
евиденцији о образовно – васпитном раду (електронском дневнику), а могу бити унете
и у педагошку документацију, у складу са правилником о оцењивању ученика.
Начини и методе вредновања постигнућа ученика су разноврсни и остварују се кроз
континуирано посматрање и праћење читања, изговора, усменог изражавања кроз
импровизовану ситуацију или дијалог, решавање задатака из вокабулара или граматике
из уџбеника, радне свеске или додатног материјала. Праћење постигнућа ученика
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остварује се и даље усменим и писменим путем. Обим писмених провера прилагођен је
трајању часа од 30 минута.
За ученике другог циклуса (од петог до осмог разреда) који наставу прате на даљину,
наставници су у обавези да воде рачуна о оптерећености ученика, о обиму и сложености
садржаја и да поштују временску динамику предвиђену распоредом часова. Код свих
метода оцењивања треба инсистирати на битним и кључним садржајима за остваривање
исхода обавезног предмета и изборног програма. Такође, ученицима је неопходно
прецизирати одговарајуће рокове за израду домаћих задатака који се постављају на
платформи само радним данима према предвиђеном распореду. Наставници ће се
ученицима обраћати путем видео конференција, слањем материјала... На основу
материјала који ће бити достављени ученицима и повратних информација од ученика
(домаћих задатака, писање есеја, цртежа итд.), потребно је да наставници редовно
бележе податке о напредовању ученика. Наставници при планирању праћења
постигнућа ученика не траже од ученика да им шаљу фотографије и видео записе у
којима се ученици виде како би се спречила злоупотреба или како не би дошло до
дигиталног насиља. Присуство у раду на платформи је обавезно. Наставници ће
уписивати одсутне ученике у електронски дневник, а обавеза родитеља је да правда
изостанке. Наставник планира оцењивање ученика и одлучује да ли се планирани
писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину или се тај час може
реализовати и у другом термину.
За ученике који раде по индивидуалном образовном плану (ИОП-у), након добијених
повратних информација од ученика, односно враћеног прилагођеног дидактичког
материјала који се ученицима доставља у штампаној форми пратиће се активност и
резултати рада ученика који раде по ИОП-у.
У току реализације наставе на даљину важно је да наставници имају своју педагошку
документацију о праћењу ученика са бележењем релевантних запажања о напретку
ученика у процесу учења. У оквиру електронског дневника се могу водити запажања о
напредовању ученика у процесу учења.

VI Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним
потребама и у односу на породични контекст

За ученике првог циклуса (од првог до четвртог разреда) пружање додатне подршке од
стране стручних сарадника (психолог, педагог, дефектолог) се остварује индивидуалним
разговорима са ученицима и родитељима са циљем превазилажења актуелних проблема,
потешкоћа у учењу и понашању, као и социјалној адаптацији. Посебна пажња се
посвећује ученицима који раде по ИОП-у уз помоћ дидактичких материјала,
индивидуалног и групног рада према њиховим индивидуалним способностима и
могућностима. У свим одељењима нижих разреда Час одељењског старешине одржаваће
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се непосредно како би се ученици редовно подсећали на правила понашања и мере
заштите од вируса.
За ученике другог циклуса (од петог до осмог разреда) који наставу прате на даљину
путем платформе и РТС-а, стручни сарадници ће редовно пружати подршку
наставницима у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења
на даљину, као и у комуникацији са ученицима и родитељима. Поред тога, стручни
сарадници ће преко Microsoft Teams-а слати ученицима и родитељима различите
материјале који ће им бити додатна подршка у учењу, у организацији слободног
времена, али и превазилажењу актуелних проблема. У свим одељењима виших разреда,
разредне старешине, одржаваће једном недељно ЧОС на којима ће мотивисати ученике
на редовно учење и рад.

VII Расположиви ресурси у школи
Људски ресурси: Директор, стручни сарадници, ученици, учитељи, наставници и
библиотекар.
Материјални ресурси: Учионица и наставна средства у њој (рачунари и пројектори),
други наставни материјали, уџбеници, радни листови и други материјал; природна
средина-шк.двориште, платформа за рад на даљину - Microsoft Teams и сајтови са
едукативним садржајима везаним за област предмета. Штампани материјал за ученике
којима недостају материјално-техничке могућности да прате наставу на даљину.
VIII Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
•
•
•
•
•

Школска управа
Социјални радник
Интерресорна комисија
Локална самоуправа
Лични пратиоци – за ученике у првом циклусу који раде по ИОП-у, лични
пратиоци редовно пружају додатну подршку ученицима у школи. За ученике у
другом циклусу који наставу прате на даљину, лични пратиоци редовно им
достављају прилагођени материјал за рад код куће и помажу приликом израде.

XIX Укупан број ученика који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи
према утврђеном моделу
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти

Број ученика који не похађају наставу у школи
1 ( ИОП2)
0
0
0
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X Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на
дневном и недељном нивоу
10.1. Укупан број група продуженог боравка: 2
10.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 44
10.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 44
У продуженом боравку наставу похађају ученици првог и другог разреда. Број ученика
у првом разреду износи 15, а у другом 29, што је укупно 44 ученика. Са ученицима ће и
даље радити два учитеља по одељењу, која ће своја задужења делити временски у две
смене са почетком у 7.00 сати и завршетком 16.00 сати. Праћењем присуства деце на
дневном нивоу, у одељењу другог разреда, поред стална два учитеља, према потребама
долазиће један или два учитеља из издвојених одељења. Учитељи из свих издвојених
одељења ће се смењивати на недељном нивоу.
Настава ће се реализовати од 7.30 часова, а завршавати у 12.30.
Просторија у којој ће ученици добијати оброке налази се у истом објекту. Непосредан
образовно-васпитни рад ће се одвијати уз поштовање свих мера заштите здравља
ученика и запослених. У паузи између непосредне наставе и слободних активности
вршиће се чишћење и дезинфекција и проветравање просторија школе. Такође, ученици
ће се редовно подсећати на правила понашања и мере заштите од вируса.
Одељење 1/1 има једну групу од 15 ученика са којом ће радити једна учитељица и
настава ће се одвијати у учионици у продуженом боравку. Након наставе са овом групом
друга учитељица ће радити слободне активности учионици у продуженом боравку, док
ће прва учитељица реализовати непосредну наставу, у матичној школи, са 8. ученика
који нису у продуженом боравку.
Одељење 2/1 има две групе. У једној групи је 14, а у другој 15 ученика. Са ученицима
ће у непосредној настави радити једна учитељица и настава ће се одвијати у учионици
у матичној школи. Слободне активности реализоваће се са другом учитељицом. Такође,
слободне активности реализоваће се и са једном или две учитељице из издвојенох
одељења у учионици у продуженом боравку (у зависности од броја присутне деце на
дневном нивоу).

XI Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

Праћење остварености оперативног плана активности вршиће директор школе, стручни
сарадници, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Тим самовредновање
рада школе.
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1. Установа ће редовно вршити евиденцију о епидемиолошкој ситуацији ученика и
запослених;
2. Праћење непосредног образовно – васпитног рада педагошко – инструктивним
радом;
3. Праћење реализације наставе путем увида у електронски дневник;
4. Праћење наставе и активности рада на даљину - увидом у платформу Microsoft
Teams. (У складу са предвиђеним распоредом и оперативним планом наставника,
редовност ученика током праћења наставе, вредновање постигнућа ученика,
укљученост ученика и наставника на платформи за рад).
5. Праћење реализације наставе на даљину анализом месечног извештаја
Оперативног плана рада школе.
6. Резултати истраживања реализације образовно – васпитног рада по основном
моделу и настави на даљину добијени на основу анкетирања (родитеља, ученика,
запослених...)

Директорка школе
Др Снежана Ђорђевић
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