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Прилог 1 

Школска управа: Београд 

Општина /град: Сурчин, Београд 

Пун назив основне школе:ОШ,,Вожд Карађорђе“-Јаково 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

 

Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност најкасније 30.08.2021. 

године. Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се 

обавештава надлежна школска управа и директор школе доставља измењен оперативни план на 

сагласност.  

 

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 (дванаест) одељења првог циклуса  

-У матичној школи формирано је 12 одељења ученика који похађају наставу у првом циклусу. Настава се 

одвија у првој и другој смени за ученике који похађају наставу у првом циклусу образовања и васпитања 

са почетком у 8 часова и завршетком наставе у 13/15часова у првој смени и од 14/00-18/10 часова у другој 

смени.Часови трају 45 минута уз обавезно коришћење маски у затвореном простору док траје настава као 

и за време  малих (великих)одмора када ученици бораве у затвореном простору.Ученици носе маске од 

момента уласка у школу до доласка на своје место у клупи. Растојање између ученика није обавезно , а 

маске носе и учитељи који нису прелажали КОВИД 19 у последњих 6 месеци, као и учитељи који нису 

вакцинисани са обе дозе вакцине.Ученици првог циклуса мењају смене са ученицима другог циклуса 

образовања и васпитања на недељном нивоу, изузев у почетком школске године у септембру када ће прве 

две недеље похађати наставу у првој смени. Настава у одељењима првог циклуса одвија се искључиво у 

разредним учионицама осим када ученици и учитељи користе фискултурну салу.У периоду од 7/30-

16/30часова,  у школи ће се реализовати настава у продуженом боравку за ученике од 1-4 разреда, 

организованих у четири групе. За ученике у боравку организован је ручак,појединачно упакован, 

херметички затворен. Почетак рада боравка планиран је за 7.9.2021.  

1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа 12 одељења. 

 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се 

примењује): 

2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса – дванаест 

одељења 
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-У матичној школи формирано је 12 одељења ученика који похађају наставу у другом циклусу 

образовања и васпитања. Настава се одвија наизменично у првој и   другој смени за ученике који похађају 

наставу у другом циклусу образовања и васпитања са почетком 8.00 -13/30 у првој смени  и  у другој 

смени од 13/30 часова и завршетком наставе у 19/30 часова.Часови трају 45 минута уз обавезно 

коришћење маски у затвореном простору док траје настава као и за време  малих (великих)одмора када 

ученици бораве у затвореном простору.Ученици носе маске од момента уласка у школу до доласка на 

своје место у клупи. Растојање између ученика није обавезно , а маске носе и предметни наставници који 

нису прелажали КОВИД 19 у последњих 6 месеци, као и наставници и стручни сарадници који нису 

вакцинисани са обе дозе вакцине.Настава се одвија искључиво у разредним учионицама  , а кабинетска 

настава ће се реализовати само у настави предмета:физичко и здравствено васпитање,информатика и 

рачунарство, музичко, фискултурна сала.Овај модел наставе практиковаће се само док се школа према 

мишљењу Тима за школе налази у зеленој зони, а у случају прелаза у наранџасту зону, настава ће се 

организовати према другом  моделу у складу са упутством за организацију образовно-васпитног рада у 

школама у условима пандемије КОВИД 19. 

2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа , дванаест одељења. 

 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе): 

Гугл учионица. Сви предметни и разредни наставници су у обавези да се припремају на дневном нивоу у 

електронском облику. свакодневно ће постављати дигиталне садржаје у Гугл учионице , као вид 

додатне,односно допунске подршке у учењу. Такође, ученици који из оправданих разлога не долазе у 

школу су у обавези да прате часове емитоване путем Јавног сервиса. За ученике који из оправданих 

разлога не долазе у школу испитивање и оцењивање ће се обављати искључиво у школи. 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење напредовања и ангажовања ученика у учењу, вршиће се континуирано током остваривања 

процеса наставе, а оцењивање ученика биће реализовано искључиво  у школи током одржавања 

наставе.У школи ће се примењивати петоминутне и петнаестоминутне(десетоминутне) провере знања, 

као и писмене провере према унапред објављеном распореду. Усмено испитивање ученика обављаће се 

такође у школи. Праћење ангажовања ученика на часу евидентираће се у електронском дневнику, а 

праћење напредовања ученика у посебној педагошкој документацији наставника. 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на 

породични контекст: 

Реализација ИОП за ученика којима је потребна додатна подршка у учењу релизоваће се у складу са 

 ра споредом часова у школи и условима редовног рада у учионици и на часовима допунске наставе. 

 

 Сви предметни и разредни наставници су у обавези да се припремају на дневном нивоу у електронском 

облику. свакодневно ће постављати дигиталне садржаје у Гугл учионице , као вид додатне,односно 

допунске подршке у учењу.  

Такође, ученици који из оправданих разлога не долазе у школу су у обавези да прате часове емитоване 

путем Јавног сервиса. За ученике који из оправданих разлога не долазе у школу испитивање и оцењивање 

ће се обављати искључиво у школи. 
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7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): 

Школа ће користити спољашњу подршку: Градске општине Сурчин, Града Београда,ЦСР Сурчина, ДЗ 

Јаково, МУП Сурчина. Школа ће такође кроз учешће у пројекту:“Подршка школи у функцији развоја 

квалитета ИО и унапређења квалитета вредновања“, добијати подршку у раду са ученицима којима је 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању. 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према 

утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу: 

Број деце у 
продуженом 

боравку 

Број група у 
боравку 

Термини рада боравка 
ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК 

Начин реализације 

92 4 7/30-16/30 часова Ученици бораве у целим групама у учиониоцама 
предвиђеним за реализацију наставе у 
продуженом боравку.У току боравка у школи 
обезбеђен је ручак. 

Радно време продуженог боравка: од 7/30-16/30 часова 

9.1. Укупан број група продуженог боравка:4 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:92 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 100 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

- 1.Примена  чек листе за евидентирање ученика који похађају наставу на даљину и у школи , на 

недељном нивоу по разредима и укупно на нивоу школе(збирна табела) у току месеца;Анализа узрока 

изостајања са наставе. 

Редован увид у дневне електронске електронске припреме наставника. 

- 2. Евидентирање броја ученика којима је потребна подршка у складу са специфичним потребама у 

породичном контексту, на недељном и месечном нивоу и начина коришћења(време и фреквенција) 

ресурса школе у праћењу наставе на даљину. 

- 3. Анализа успеха и дисциплине ученика и ученика који наставу прате у складу са ИОП и ученика који 

прате наставу на даљину,извештавање одељенских старешина на месечном нивоу и ПП службе у 

новембру шк.2021/22. 

- 4. Анализа ангажовања и напредовања ученика у настави(у школи или  у настави на даљину)-праћењем 

и евидентирањам предметних и разредних наставника у електронском дневнику и педагошкој 

документацији наставника у континуитету. 

- 5. Праћење похађања продуженог боравка-примена евиденционог листа о похађању наставе продуженог 

боравка и напредовања ученика,извештавање наставника који раде у боравку . 

                                                                                                                                                Директор 
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 Зорица Митровић    (потпис) 

  

 ___________________________            Уписати име и 

презиме директора 

 

 

 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД КОВИДА 19 У ШКОЛСКОЈ 2021/22 ГОДИНИ 

 

 

Драги родитељи и ученици, 

И ове шк.2021/22. као и претходне школске године, принуђени смо да се сви заједно придржавамо обавезних 

мера заштите против ширења пандемије КОВИД 19. Наш заједнички циљ је да спречимо ширење ове заразне 

болести у нашој школи како бисмо, неометано могли да се бавимо свим групним активностима у школи, и 

сачували редовно одвијање наставе у целим одељењима.Покушаћемо да вам у кратким цртама-тачкама 

наведемо све обавезне мере заштите које ћемо морати да заједнички примењујемо ове школске године.Ове 

превентивне мере примењиваће се у оквиру првог модела наставе, од укупно три модела која су предвиђена за 

рад у школама.Надамо се да ћемо у току целе школске године успети да наставу реализујемо у складу са првим 

моделом наставе и молимо све ученике и родитеље да наведене мере стиктно поштују. 

1.Обавеза ношења заштитних маски.  

Ученици су обавезни да носе заштитну маску док бораве у школи , како на часу тако и за време трајања малих 

одмора. Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно 

користи и током одговарања и током сваког разговора.У току великог одмора уколико се ученици налазе у 

дворишту, ученици не морају носити заштитну маску. Заштитне маске могу бити израђене од платна , памука и 

свих других материјала. Уколико неко заборави да понесе заштитну маску добиће резервну у школи. Заштитне 

маске није дозвољено делити са друговима и другарицама из одељења. 

2.Хигијена руку  

Хигијена руку је обавезна приликом уласка у школу, одласка на одмор, после одржаних часова физичког 

васпитања и после одржане наставе. У школи су постављени дозери за дезинфекцију руку, као и течни сапуни и 

папирни убруси у тоалетима и трпезарији за одржавање хигијене руку. 

3.Физичка дистанца 

Физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није неопходна међу децом (могућа је 

организација наставе са целим одељењима у трајању од 45 минута). Потребно је да наставници и друго 

школско особље одржавају физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1 метра. 

4.Одржавање часова физичког васпитања и спортских активности 
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Активности у којима се остварује блиски контакт између ученика (колективни спортови) реализовати под 

условом да у одељењу нема потврђених случајева инфекције SARS-CoV-2 међу ученицима током претходних 14 

дана. У супротном, реализацију ових активности организовати без блиских контакта између ученика (нема 

колективних спортова). 

Препоручује се да  у свлачионицама ученици одржавају физичку дистанцу од 1m 

5.Долазак родитеља и других лица у школу 

Долазак родитеља у школу и других посетилаца мора бити најављен а боравак родитеља у школи дозвољен је 

само у кратком временском интервалу, у случајевима крајње неопходности. Родитељи морају носити заштитне 

маске док бораве у просторијама школе. Уколико родитељ има обавезу или потребу  да допрати дете до школе, 

може то да учини само до улазних врата без уласка у школу. 

6.Трајање школских часова и промена кабинета 

Школски часови трају 45 минута у целим одељењима. Ученици у току трајања наставе од 1-8 разреда бораве у 

разредним учионицама које су обележене бројевима на вратима учионица. Изузетно ученици од 5-8 разреда 

мењају учионице и одлазе у кабинете информатике и рачунарства, технике и технологије, хемије и физичког и 

здравственог васпитања, само онда када је распоредом часова предвиђено да присуствују настави из 

наведених предмета. 

7.Допунска и додатна настава, ваннаставне активности 

У школи ће се нормално одвијати допунска настава, додатна настава и ваннаставне активности према важећем 

распореду часова. 

8.Продужени боравак 

Продужени боравак у школи за ученике од 1-4 разреда, одвијаће се у целим групама уз примену заштитних 

маски и хигијенских мера, сваког наставног дана . од понедељка до петка, у трајању од 7/30 часова до 

16/30.часова. 

Молимо родитеље да приликом довођења свог детета у продужени боравак, отпрате своје дете до улазних 

врата, одакле ће их до учионице отпратит дежурни учитељ, као и да приликом доласка по дете, користе звоно 

на улазним вратима, како би дежурно техничко особље допратило дете до врата. 

 На крају, желимо свима успешну школску 2021/22.годину. 

 

Наставно и ненаставно особље ОШ:“Вожд Карађорђе“                             Јаково, 30.8.2021. 

 

 


