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НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОШ  „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЈАБУКА 

Са кључним активностима у остваривању образовно-васпитног рада 

 

Недељни оперативни план односи се на недељу од 16.-20.03.2020.год. и односи се на 
припрему и реализацију различитих облика образовно-васпитних активности , као и на 
организацију рада школе кроз задужења носиоца образовно-васпитног рада. 

Задужења одељењских старешина: 

    

 Да  направе виртуелне онлајн групе (Вајбер, Ватсап) са ученицима и родитељима. 

 Да успоставе контакт са родитељима и утврде број ученика који НЕ могу пратити 
наставу посредством интернета и о томе обавесте директора 

 Да упуте родитеље на едукативни садржај за учење на даљину који се емитује на 
РТС3 

 Да обавесте родитеље да ће овакав начин рада деце бити оцењен и да је потребно 
да се ангажују у остваривању задатака и налога наставника 

 Да свакодневно обавештавају родитеље о распореду за њих и прате учешће деце 

 Да посредују између ученика и родитеља и предметних наставника 

 Да утврде облик рада са родитељима ученика, који се образују по ИОп-у 

 Да упуте родитеље на редовно праћење сајта школе 

 Да прате оптерећеност ученика у току недеље 

 Да обавесте директора ако неки родитељ пријави обољевање детета 

Задужења предметних наставника: 

 Да прате едукативне садржаје за учење на даљину који се емитује на РТС3 и да их 
евидентирају у Ес дневнику 

 Да припреме задатке, додатна појашњења и захтеве у вези тих наставних јединица  

 Да израде оперативни план рада за свој предмет, за наредну недељу и доставе га 
електронски директору до петка 20.03.2020.год. 
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 Да за наредну недељу припреме електронске садржаје за обраду, по плану, који 
неће бити обрађивани путем канала РТС3, а који ће пратити план рада, за сваки 
разред  

 Да припреме додатни електронски материјал/ или штампани за оне ученике који 
немају приступ интернету 

 Да припреме одговарајући материјал за ученике који се образују по ИОП у у 
штампаном облику 

 Да прате учешће ученика  и да бележе податке о напредовању ученика, кроз 
повратне информације које добијају од ученика 

 Да извештавају одељењске старешине о одазиву ученика 

Задужења стручних сарадника: 

 Помоћ наставницима у изради наставних материјала који се могу користити 
приликом учења на даљину 

 Припрема материјала у домену организације учења и слободног времена, техника 
учења 

 Помоћ наставницима у изради недељног оперативног плана рада 

 Пружање помоћи у коришћењу платформи за учење 

 Помоћ наставницима у евидентирању у Ес дневнику и директору у контролисању 
евиденције  

 Пружање психо-социјалне подршке и сарадња са родитељима ученика који се не 
укључују у учење на даљину 

Задушење Тима за ажурирање школског сајта: 

 Да се свакодневно објављује распоред едукативних садржаја на РТС3 

 Да се на сајту школе поставе сви линкови везани за тренутну ситуацију 

 Да се сваког понедељка постављају едукативни садржаји за све разреде и предмете 

 Да се на сајту објави распоред дежурства наставника за ту недељу 

Задужења директора: 

 Да за сваку недељу донесе оперативни план рада и достави га надлежној школској 
управи 

 Да омогући штампање материјала за ученике који наставу не могу да прате 
посредством интернета 

 Да организује дежурство наставника за сваку недељу 

 Да прати евиденцију образовно-васпитних активности на даљину 
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 Распоред дежурства од 17.03.-20.03.2020.год. 

 

 

 

Време дежурства 8:00 – 10:00 10:00 – 12:00  
17. Лидија Леу 

Вера Спировски 
Горан Спировски 
Горан Лишанин 

Уторак 

18. Силвија Ердељанац 
Биља Петковски 

Јадранка Глигоров 
Николина Николић 

Среда 

19. Љиља Јованов 
Вања Спасић 

Љиљана Тасковски 
Драган Вулин 

Четвртак 

20. Лепосава Спиридонов 
Бранка Петров 

Александра Чакован 
Александра Цветковић 

Петак 

 


