
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19  

У Основној школи „Рада Шубакић“ у Гружи, према мишљењу наставничког већа, а 

на предлог педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе, у 

школској 2020/2021 години, од 1. септембра ће се примењивати два модела организације 

наставе:  

1. Матична школа у Гружи:   

- Први образовни циклус 

Разред Број ученика Модел 

I 11 Основни 

II 26 Комбиновани 

III 18 Основни 

IV 14 Основни 

 

- Други образовни циклус  

Разред Број ученика Модел 

V 22 Комбиновани 

VI 17 Основни 

VII/1 15 Основни 

VII/2 15 Основни 

VIII 22 Комбиновани 

 

2. Издвојено одељење у Губеревцу:  

- Први образовни циклус 

Разред Број ученика Модел 

I-III 3+4=7 Основни 

II-IV 3+7(4.разр. 1 ученик ИОП2)=10 Основни 

 

- Други образовни циклус  

Разред Број ученика Модел 

V 4 Основни 

VI 9 Основни 

VII 7 Основни 

VIII 6 Основни 

 

3. Издвојено одељење у Пајсијевићу:  

- Први образовни циклус 



Разред Број ученика Модел 

I-III 1+2=3 Основни 

II-IV 4+4=8 Основни 

 

Један ученик 6. разреда у матичној школи се изјаснио за онлајн праћење наставе. 

Остали ученици ће наставу похађати у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад.  

Настава ће се за ученике по комбинованом моделу и као вид подршке за ученике по 

основном моделу изводити преко платформе Гугл учионице.  

Распоред часова – матична школа у Гружи  

1. смена  

1. час  8:00-8:30 I     IIa(б)    III     IV 

2. час 8:35-9:05  

велики одмор   

3. час 9:20-9:50  

4. час 9:55-10:25  

5. час 10:30-11:00 Подршка ученицима у 

складу са распоредом не 

више од два одељења 

непосредно, а остали онлајн 

Чишћење и дезинфекција 

просторија 

11:00-11:20  

 

2. смена  

1. час 11:20-11:50 IIб  Vа(б) VI  VII/1   VII/2 

VIIIa(б) 

2. час 11:55-12:25  

велики одмор   

3. час 12:40-13:10 Одлази IIб(а) 

4. час 13:15-13:45  

5. час 13:50-14:20  

6. час 14:25-14:55 Не сваког дана 

 

Одељења која се не деле имају свакодневно наставу у школи. Други разред који се 

дели на групе,једне недеље ради пре подне са групом а, а истог дана краће са групом б у 

другој смени. Следеће недеље група б је пре подне,а група а иде краће поподне. 

Одељења подељена на групе се ротирају на недељном нивоу, и то: група а 

понедељак, среда, петак има непосредни образовно-васпитни рад, а онлајн наставу 

уторком и четвртком, док група б има непосредни образовно–васпитни рад уторком и 

четвртком,а понедељком,средом и петком онлајн, а наредне недеље групе се ротирају  

Настава се прати и путем јавног медијског сервиса Србије.  

 

 



 

Распоред часова – издвојено одељење у Губеревцу  

1. час  8:00-8:30 I - VIII 

2. час 8:35-9:05  

велики одмор   

3. час 9:20-9:50  

4. час 9:55-10:25  

5. час 10:30-11:00 Подршка ученицима 1. 

образовног циклуса; 5, 6, 7. 

и 8. разред 

6. час 11:05-11:35 5, 6, 7. и 8. разред и подршка 

ученицима у складу са 

распоредом 

 

Распоред часова – издвојено одељење у Пајсијевићу  

1. час  8:00-8:30 I - IV 

2. час 8:35-9:05  

велики одмор   

3. час 9:20-9:50  

4. час 9:55-10:25  

5. час 10:30-11:00 Подршка ученицима 1. 

образовног циклуса 

 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика вршиће се путем Гугл учионица, 

увидом у ЕС Дневник, непосредним увидом у свеске ученика, електронски портфолио, 

видео записи, смс поруке, педагошка свеска наставника…  

Додатни начин пружања подршке ученицима: индивидуално пружање подршке, 

допунска, додатна настава, прилагођавање садржаја индивидуалним карактеристикама 

ученика, презентације, панои, проширивање градива, час одељењског старешине, онлајн 

домаћи задаци, дигитални уџбеници... Ученику 4. разреда у издвојеном одељењу у 

Губеревцу, који наставу похађа по ИОП-у 2, додатна подршка ће се пружати од стране 

учитеља индивидуалним приступом, непосредно или онлајн, или од стране педагошког 

асистента, када се за то створе услови. 

Начин праћења остваривања оперативног плана активности: разговор са свим 

актерима школског живота, оперативни план рада наставника, увид у ЕС Дневник, 

реализација часова, посећеност часова-изостанци ученика, увид у Гугл учионицу. 

 

 


