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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
организације наставе у школској 2020/2021 

 
 
Оперативни план наставе заснива се на Стручном упутству за организовање и остваривање 

наставе напосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. год. 
број 611-00-1248/2020-03 од 11.08.2020. године. 

Настава у Првој техничкој школи у Крагујевцу, почевши од 01.09.2020. год. реализоваће се у 
две смене, и то:  “А”–преподневној смени  и  “Б”–поподневној смени. 
Замена смена вршиће се сваке друге недеље. 

Образовно-васпитни процес се састоји од:   теоријске наставе (око 70% ),  односно вежби и 
практичне наставе (око 30%).  Наставним плановима и програмима, у редовним условима, предвиђено је 
да се теоретска настава изводи са целим одељењем, а вежбе и практична настава поделом одељења на 
две или три групе.  Сва одељења броје 30 или мање ученика, изузев одељења I4e (31), I5e (31), II7e (31), 
IV1e (34) и IV2e (32). 

У оваквим околностима, након анализе резултата Анкете спроведене међу родитељима ученика, 
која је била постављена на званичном сајту школе: http://www.prvatehnicka.edu.rs/, Педагошки колегијум 
и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  определили  су  се  за  реализацију   НАСТАВЕ  ПО  
КОМБИНОВАНОМ  МОДЕЛУ. 

Предлог је да се теоријска настава изводи поделом одељења на две једнаке групе по редоследу у 
ЕС-дневнику, при чему прва група креће прве недеље и има све часове у својој учионици, према распореду 
часова у трајању од 30 минута.  За то време друга група ученика остаје код куће и потребне материјале за 
праћење наставе добија преко изабране платформе за учење на даљину (Google Classroom). 
Замена група вршиће се сваке недеље. 

Настава вежби и практична настава реализују се сваке недеље у школи, за цело одељење које се 
дели на групе, а изводи се у лабараторији, кабинету или у радионици, при чему се подела ученика врши 
према редоследу у ЕС-дневнику. 

Да би се настава реализовала на овај начин потребно је приликом израде распореда часова 
направити поделу на наставне дане (реализује се само теоријска настава) и дане за вежбе (реализују 
се само вежбе, практична настава и настава изборних предемета). 

Ученици изборне предмете бирају по својој вољи избору, а не по редоследу у ЕС-дневнику, због 
чега је овакву наставу могуће држати само када су сви ученици у школи. 

Часови одељењског старешине одржавају се са целим одељењем, у Свечаној сали школе, и то 
данима када је цело одељење у школи. 
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2. 
Писмени задаци се реализују са целим одељењем, кроз двочас или трочас, при чему се одељење 

дели на две групе, које раде у две одвојене учионице,  а поред предметног наставника дежура још и члан 
одговарајућег Стручног већа. 

Настава физичког васпитања реализује се према посебном Упутству за реализацију овог вида 
наставе.  Реч је о Стручном упутству о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог 
васпитања у основном и средњем образовању и васпитању, бр. 1133/2020 од 21.07.2020. године, које је 
сачињено одс стране ЗУОВ-а и Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, а са којим су наши 
настаници већ упознати. 

Блок настава у школи реализује се према посебном распореду и поделом одељења на групе. 

У случају да нека од просторија за извођење наставе, и поред подела на групе, не испуњава 
станарде од 4 m2 по ученику (кабинет 1, кабинет 8, кабинет 9 - бивша учионица бр. 5), онда ће се вршити 
подела на подгрупе, при чему ће у тим просторијама часови бити организовани као први или последњи. 

Ученицима који нису у стању да прате наставу у школи  (изолација, ризична група, кућно 
лечење...),  као и ученицима чији су се родитељи, у оквиру анкете, изјаснили да ће искљичиво похађати 
наставу на даљину, предметни наставници достављају потребне материјале преко изабране платформе: 
Google Classroom. 

Комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину не повећава се оптерећење наставника, 
јер је непосредан рад у учионици смањен за трећину, за колико се повећава време потребно за припрему 
наставе на даљину. 

Упис ученика у II, III, и IV разред планиран је за 28.09.2020. године, а биће реализован по 
посебном распореду (у прилогу), у ходницима на I и II спрату, Свечаној сали и Сали за физичко васпитање, 
при чему ће одељенске старешине, том приликом, ученике упознати са распоредом и начином извођења 
наставе, као и безбедоносним мерама у школској 2020/2021 години. 

Ученици првог разреда долазе у школу 01.09.2020. године, у терминима о којима ће бити 
накнадно обавештени. 

У Првој техничкој школи поштоваће се све прописане епидемиолошке мере, у складу 
са Планом примене мера и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених 
ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и Планом мера и активности које се предузимају у 
случају појаве епидемије заразне болетти у циљу безбедности и здравља запослених и заштите присутних 
лица, који су донети на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/20), а саставни су део 
Акта о процени ризика који ће бити донет у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. закон). 

 
 

У Крагујевцу, 
19.08.2020. год. 

 Директор школе 
Зорић Т. Зоран 

 
 
 

 


		2020-08-28T09:44:54+0200
	ЗОРАН ЗОРИЋ 1209962720013




