
  

  

У складу са Дописом МПНТР бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године и другим 

упутствима која су достављена у претходном периоду, а на предлог Педагошког 

колегијума школе, Наставничко веће  ОШ „Филип Кљајић Фића“ доноси следећи 

  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“  У 

ПЕРИОДУ ОД 30. 11. ДО 18. 12. 2020. ГОДИНЕ  

  

О ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ И РЕСУРСИМА  

Примена Плана зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације, као и препорука и 

мера надлежних институција и органа. Циљ Плана је заштита здравља ученика и 

запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања 

права ученика на образовање.  

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде окончана, препоруке и мере 

надлежних институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и 

спречавања ширења инфекције заразних болести буду стављена ван снаге и не постоји 

опасност за здравље ученика и запослених, уколико се за то стекну у потпуности  

безбедни услови, школа ће остваривати редовни непосредан образовноваспитни рад.  

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде таква да постоји опасност по 

здравље ученика и запослених и на снази су одговарајуће препоруке и мере надлежних 

институција и органа усмерене за заштиту здравља становништва и спречавања 

ширења инфекције заразних болести, школа ће организовати образовноваспитни рад 

у складу са овим Оперативним планом.  

ОШ „Филип Кљајић Фића“ располаже са 31 учионицом, 2 кабинета за информатику и 

рачунарство, две фискултурне сале,  отвореним спортским теренима и школским 

двориштем. Већина учионица има компјутерску опрему, као и приступ интернету. 

Школа има четири улаза - два из школског дворишта за ученике, један са школских 

терена и посебан улаз за запослене.  

На сваком спрату школе постоје 4 тоалета.  

 



 

У школи су тренутна сва радна места попуњена стручним кадром: 56 наставника, 13 

спремачица, 2 домара и три стручна сарадника (библиотекар, психолог и педагог). 

Наставно особље поседује рачунарску  опрему.  

Број одељења у школској 2020/21. години је 34. Број ученика на крају  школске 2019/20. 

године је био 811, а уписано је 109 првака. На основу спроведене анкете закључено је 

да већина ученика има компјутерску опрему.  

  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ  

Образовно-васпитни рад у школској 2020/21. години планира се кроз организацију 

наставе на даљину и непосредног рада у школи. Настава у школи организује се на начин 

који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама 

надлежних органа и институција, у школском простору.  

  

МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ И РАСПОРЕД ЧАСОВА   

Након сагледавања школских ресурса, а у складу са Упутством, усвојен је 

образовноваспитни рад у школи кроз непосредан рад и наставу на даљину:  

- основни  модел са поделом на групе  за први циклус- настава се остварује са две 

паралелне групе током дана (група А и група Б)  

- настава на даљину за други циклус – настава се остварује коришћењем савремених 

ИКТ технологија  

СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЧЕЊЕМ  

- Платформа за  учење  Гугл учионица  у првом и  другом циклусу  

  

  

  

  

  

  

  

  

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ У  ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА   

Ученици  првог циклуса  у преподневним сатима имају непосредну наставу у школи.  



Настава се организује прво за групу А и то кроз четири часа, а онда за групу Б кроз три 

часа у  истом дану. Наредне недеље настава се одржава прво за групу Б кроз четири 

часа, а онда за групу А кроз три часа у истом дану.  

Ученици 18 одељења разврстани су у групу А и групу Б (36 група). Настава се одвија по 

следећем распореду звона:   

  

  

  

  

  

  

 

Час траје 30 минута, мали одмори по 5, велики одмор 15 минута. Термини дезинфекција 

су 10:25 – 10:45 и 12:20 – 12:50.  

Ученици су смештени у 18 учионица (8 на другом спрату, 7 на првом спрату и 3 у 

приземљу), а распоред група по учионицама је видно обележен и родитељи упознати 

са тим.   

БРОЈ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТУ И РАЗРЕДУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ ЗА ГРУПУ А  

Наставни предмети  
први 

разред  

други 

разред  

трећи 

разред  

четврти  

разред  

Српски језик  5  5  5  5  

Математика  5  5  5  5  

Свет око нас  2  2  /  /  

Познавање природе и друштва  /  /  2  2  

Енглески језик  2  2  2  2  

Музичка култура  1  1  1  1  

Ликовна култура  1  1  1  1  

Физичко и здравствено васпитање  1  1  1  1  

Дигитални свет  1  /  /  /  

Пројектна настава  /  1  1  /  

Изборни предмет  /  /  /  1  

Верска настава  1  1  1  1  

Час одељењског старешине  1  1  1  1  

Грађанско васпитање    1   1   1   1  

 

 

 

  



 

 

БРОЈ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТУ И РАЗРЕДУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ ЗА ГРУПУ Б  

Наставни предмети  
први 

разред  

други 

разред  

трећи 

разред  

четврти  

разред  

Српски језик  5  5  5  5  

Математика  5  5  5  5  

Енглески језик  1  1  1  1  

Часови са интегрисаним 

међупредметним приступом  
3  3  3  3  

Час одељењског старешине  1  1  1  1  

  

Наставници ученике који су се определили за наставу на даљину као и ученике који су 

те недеље група Б упућују на снимљене ТВ часове који се емитују на мултимедијској 

интернет платформи РТС Планета.  

Наставници ће давати повратну информацију о напредовању преко Гугл учионице, као 

и кроз непосреднан  рад у школи. Сумативно вредновање постигнућа (оцењивање)  ће 

се  реализовати само кад су ученици у школи. Са ученицима који ће наставу похађати 

само преко наставе на даљину биће организовани часови за проверу постигнућа у 

школи.  

Како школа поседује базен, у редовним околностима, ученици из свих одељења првог 

циклуса који су се определили да уче пливање, имају часове пливања једном недељно 

са наставницима физичког и здравственог васпитања. Паралелно са часовима пливања 

наставник разредне наставе држи трећи час физичког и здравственог васпитања са 

ученицима који се нису определили за пливање. Како у тренутој епидемиолошкој 

ситуацији часови пливања не могу да организују, наставници физичког и здравственог 

васпитања одржавају часове свог предмета у разредној настави, као и наставници 

слободних активности.    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ У  ДРУГОМ  ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА  

Образовно – васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе 

на даљину, у временском периоду од 14:00 до 18:10 уз коришћење изабране платформе 

- Гугл учионице.  

Настава ће се одвијати према утврђеном и усвојеном распореду часова и према Плану 

реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног 

стања или других ванредних ситуација и околности.   

Kао додатно средство учења ученици ће пратити и часове који се емитују на каналима 

РТС-а. Ове часове припрема Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 

сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања.  

Часови трају 30 минута и одвијају се по важећем распореду:  

1. час  14:00 - 14:30  

2.час  14:35 – 15:05  

3. час 15:20 – 15:50  

4.час  15:55 – 16:25  

5.час  16:30 – 17:00  

6.час  17:05 -  17:35  

7.час  17:40 -  18:10  

Директор, помоћник директора и стручни сарадници имају приступ платформи, прате 

наставу на даљину, врше инструктивно-педагошки надзор и пружају саветодавну 

подршку наставницима.  

Ученицима из осетљивих група обезбеђена је додатна подршка за укључивање у 

наставу на даљину. За ученике који долазе из породица ниског социо-економског 

статуса, као и за све остале ученике којима нису на располагању електронски видови 

комуникације, школа ће обезбедити наставни материјал у папирној форми, као и 

повратну информацију наставника.  

Посебна пажња биће посвећена пружању додатне подршке (индивидуализован начин 

рада, ИОП- 1, ИОП- 2 и ИОП- 3). Планове индивидуалне наставе наставници 

прилагођавају околностима наставе на даљину уз подршку родитеља.  

Наставницима који немају техничке могућности школа је обезбедила потребне 

материјалне ресурсе.   

У оквиру наставе на даљину, од понуђена три нивоа којима школе могу да пруже 

подршку ученицима,  ОШ „Филип Кљајић Фића“  користи други ниво који подразумева 

да се редовна настава одвија путем размене садржаја, порука, форумских дискусија и 

„онлајн“ састанака преко изабране платформе и неког од видео-конференцијских 

алата.  



 

Ревидиран је распоред контролних и писмених задатака. Овиме је омогућено да 

писмени задаци које није могуће организовати путем наставе на даљину, а првобитно 

су били планирани за период од 30. новембра 2020. године, буду унети у распоред за 

друго полугодиште. Посебна пажња посвећена је равномерној расподели писмених и 

контролних задатака.  

  
БРОЈ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТУ И РАЗРЕДУ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ  

Наставни предмети  
пети 

разред  

шести 

разред  

седми 

разред  

осми 

разред  

Српски језик  5  4  4  4  

Енглески језик  2  2  2  2  

Немачки језик  2  2  2  2  

Математика  4  4  4  4  

Физика  /  2  2  2  

Хемија  /  /  2  2  

Биологија  2  2  2  2  

Историја   1  2  2  2  

Географија  1  2  2  2  

Информатика и рачунарство  1  1  1  1  

Техника и технологија  2  2  2  2  

Музичка култура  2  1  1  1  

Ликовна култура  2  1  1  1  

Физичко и здравствено васпитање  3  3  3  3  

Грађанско васпитање  1  1  1  1  

Чувари природе /   

Свакодневни живот у прошлости  
1  /  /  /  

Хор и оркестар  /  1  1  1  

Домаћинство  /  /  /  1  

  

  

  

  

  

  

  



  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

Продужени боравак оранизован је у десет  хомогених група у првом, другом, трећем 

и четвртом разреду, и то: 4 групе у првом разреду, 4 групе у другом разреду, 1 група у 

трећем разреду и 1 група у четвртом разреду. Како продужени боравак похађа велики 

број ученика, школа нема просторне капацитете да повећа број група услед 

смањивања броја ученика у групи на 15 ( изузетно до 17). Због тога ће остати десет група 

(147 ученика) и за њих је предвиђено 10 учионица у посебном делу зграде (анексу 

школе) који има  посебан улаз за ученике и где се налази  школска трпезарија, док ће 

се редовна настава изводити у главној згради школе. Продужени боравак ће радити 

сваког дана од 8 до 17 часова.   

  

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСХРАНЕ УЧЕНИКА  

Приликом организације исхране школа ће примењивати све здравствено-хигијенске 

мере заштите у току пријема и сервирања хране, у складу са мерама заштите здравља 

које ће бити дате у посебном упутству.  

Сва лица која учествују у процесу пријема и сервирања хране дужна су да се 

придржавају мера заштите.  

Школа ће обезбедити највиши ниво хигијене просторија у којима се храна сервира као 

и претходну дезинфекцију свих просторија које припадају тзв. путу кретања хране.  

За исхрану ће се користити школска трпезарија, при чему ће се водити рачуна о броју 

ученика који истовремено бораве у њој као и о њиховој узајамној удаљености од 

најмање 1,5м у сваком правцу.  

Пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна. Обавезно 

прање руку пре јела.   

Размена хране и прибора међу ученицима није дозвољена са чиме су ученици 

благовремено и на одговарајући начин упознати.   

ДЕЖУРСТВО   

Дежурство наставника ће бити појачано, због епидемиолошких ризика. Наставници 

који нису задужени непосредним радом у пуној недељној норми ће добити задужења 

која ће се односити на замену одсутних радника, дежурства у току часа и одмора у 

самом објекту и у школском дворишту.   

Помоћно техничко особље ће бити задужено за дежурство, чишћење и дезинфекцију  

по распореду који ће добити пре почетка школске године.  

Домари ће посебно водити рачуна о техничкој  исправности свих тоалета, како би се 

хигијена  довела на захтевани ниво.  

НАЧИН ПРАЋЕЊА  И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  



Праћење и вредновање постигнућа, напредовања и ангажовања ученика, реализоваће 

се у складу са прописима којима се дефинише оцењивање ученика у основној школи.   

Приликом припреме за наставу, наставници треба да израђују припреме за наставне 

јединице у дигиталном облику како би се оне могле користити и за учење на даљину. 

Препоручује се да стручна већа заједнички припремају и деле наставне садржаје.  

Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у 

односу на породични контекст:  

• припрема индидуализованих материјала за рад ученика  

• допунска и додатна настава  

• саветодавни рад психолога и педагога у школи или путем мејла  

Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):  

• подршка дефектолога и логопеда OШ „Милоје Павловић“  

• Студенти – волонтери Учитељског факултета у реализацији активности у 

продуженом боравку  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 

  

  

  

  

    

  
                                                                 

                                                                                                                                     старији разреди   


