Основна школа ''Душко Радовић'',
11253 Сремчица – Београд
Томаса Едисона бр. 3
www.osduskoradovicsremcica.nasaskola.rs
E-mail: sкoladr@gmail.com
Тел/фах: 011/ 2526 612
Тел: 011/ 2526 400
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За госп. Драгана Филиповића

Измењени Оперативни план организације и реализације
образовно-васпитног рада у школској 2020/21. години
у условима пандемије почев од 30.11.2020. године
О оперативном плану и ресурсима
Оперативни план рада сачињен је у складу са Посебним програмом основног образовања и
васпитања који је припремио Завод за унаређивање образовања и васпитања и Стручним упутством
за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021.
години
Овај Оперативни план ће се примењивати од понедељка 30.11 у школској 2020/21. години у
зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних препорука и мера надлежних
институцијаи органа, ради обезбеђивања заштите 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
образовно-васпитни 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
усмере за заштиту здравља становништва и спречавања ширења инфекције заразних болести, школа
ће организовати образовно-васпитни рад у складу са овим Оперативним планом.
Основна школа „Душко Радовић“ наставу спроводи у објекту који има на располагању 23
учионице, 1 информатички кабинет. То су просторије које ће бити укључене у реализацију наставе
током пандемије.
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Осим тога школа располаже са 3 лаптопова који су дати на услугу учитељима, а за потребе
реализације наставе на даљину.

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.
Свако одељење се дели на две групе тако да у групи нема више од 15 ученика.
Свака група има своју учионицу, односно током одмора нема промена учионица/кабонета осим када
је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних
средстава.
У складу са Законом а на основу Посебног програма час траје 30 односно 45 минута.
Ученици првог циклуса (од 1. до 4. разреда) наставу похађају у две преподневне смене сваког радног
дана, тако што ће похађати до 4 часа дневно у трајању од по 30 минута.
Ученици другог циклуса (од 5. до 8. разреда) наставу похађају онлајн у једној преподневној смени
сваког радног дана, тако што ће похађати све часове по распореду часова дневно у трајању од по 45
минута и присуство ученика ће се евиндетирати.

План наставе и учења у првом циклусу
За ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) настава се организује свакодневно у школи кроз
непосредан образовно-васпитни рад.
Час траје 30 минута.
Ученици првог циклуса наставу похађају у току преподнева, сваког радног дана.
Свако одељење дели се на две групе, групу А и групу Б (нпр. I-1-А и I-1-Б) тако да у групи буде највише
15 ученика. Поделу одељења на групе извршио је одељењски старешина о чему су обавештени
родитељеи.
За сваку групу одређна је учионица у којој се остварују часови наставе. Распоред група по учионицама
начинио је директор/стручни сарадник. Распоред је истакнут на вратима учионице, на огласној табли
школе и на огласној табли у зборници.
Пауза између две смене, у трајању од 20 минута, планирана је за редовно чишћење и проветравање
учионица.
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Табеларни преглед часова ЗА ПРВИ ЦИКЛУС (ученици од 1. до 4. разреда)
ГРУПА А
ЧАС
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
1.
8.00-8.30
2.
8.35-9.05
ВЕЛИКИ ОДМОР
15 МИНУТА
3.
9.20-9.50
4.
9.55-10.25
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ГРУПА Б
1.
10.45.-11.15
2.
11.20-11.50
ВЕЛИКИ ОДМОР
15 МИНУТА
3.
12.05-12.35
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
*напомена – ученици имају до 4 часа дневно,
промена распореда на недељном нивоу

ГРУПА А
ЧАС
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
1.
8.00-8.30
2.
8.35-9.05
ВЕЛИКИ ОДМОР
15 МИНУТА
3.
9.20-9.50
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ГРУПА Б
1.
10.10.-10.40
2.
10.45-11.15
ВЕЛИКИ ОДМОР
15 МИНУТА
3.
11.30-12.00
4.
12.05-12.35
ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Преглед обавезног фонда
предмет
Српски језик
Математика
СОН/ПД
Енглески језик
Дигитални свет
Пројектна н.
Изборни п.
Физичко, музичку
и ликовну кул.
Час одељењске
заједнице

Први разред
5
5
2
2
1

Други разред
5
5
2
2

Трећи разред
5
5
2
2

1

1

Четврти разред
5
5
2
2

1
Комбиновати у оквиру наставе или он-лајн (4 часа)
Препоручује се једном недељно кроз непосредни рад у школи
(1 час)

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обавља се у току
непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика
у основном образовању и васпитању.
Изборни програми/предмети реализују се путем наставе на даљину
Приликом припремања за непосредну наставу у школи, 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 одељењска већа заједнички припремају и деле наставне садржаје.
У реализацију појединих часова за ученике првог циклуса укључени су и стручни сарадници.
3

План наставе и учења у другом циклусу
За ученике другог циклуса (од 5. до 8. разреда) настава ће се организовати на даљину свакодневно по
званичном распореду часова.
Час траје 45 минута, а настава почиње од 8 часова.
Ученици другог циклуса наставу похађају у току преподнева, сваког радног дана.
Настава се одвија са целим одељењем.
Табеларни преглед часова ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС (ученици од 5. до 8. разреда)
ЧАС
1.
2.
ВЕЛИКИ ОДМОР
3.
4.
5.
6.
7.

Цело одељење
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА
8.00-8.45
8.50-9.35
20 МИНУТА
9.55-10.40
10.45-11.30
11.35-12.20
12.25-13.10
13.15-14.00

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се кроз
различите технике за праћење резултата учења, у складу са прописима којима се уређује оцењивање
ученика у основном образовању и васпитању, а са посебном пажњом на принципе формативног
оцењивања.
Наставник ће посебно водити рачуна о оптерећености ученика и о правилима комуникације и
заштитом података о личности, и остаје аутономан у планирању оцењивања.
Одељењске старешине прате оптерећеност ученика обавезама и обимом захтевима наставника.
Изборни програми/предмети такође се реализују путем наставе на даљину
Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници треба да израђују припреме за
наставне јединице у дигиталном облику како би се користиле за учење на даљину. Препоручује се да
стручна већа заједнички припремају и деле наставне садржаје.
Настава се рализује према постојећем распореду часова и све активности тог дана у раду на
платформи и комуникацији са ученицима треба да се заврше најкасније до 19:30 часова тог радног
дана.
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План рада продуженог боравка
У ОШ „Душко Радовић“ настава у продуженом боравку организована је у првом, другом, трећем и
четвртом разреду у 2 хомогене групе (одељења) првог и другог разреда и 3 хетерогене групе, једна
првог и другог разреда и 2 групе трећег и четвртог разреда. Свака група продуженог боравка не
прелази 15 (изузетно 17) ученика. Радно време боравка је од 10:30 до 17:00 часовате недеље кад
група А има 4 часа, и 10:00 до 17:00 кад група А има три часа.
Ученици који иду у продужени боравак су поделом одељења распоређени у групу А да неби радно
време продуженог боравка било дуже од 8 сати дневно.

Организација исхране ученика
Родитељи чија деца користе продужени боравак, су анкетирани о томе да ли желе да се за њихово
дете обезбеди ужина/ручак у школи наручивањем од изабраног добављача.
Приликом организације исхране школа примењје 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 обезбеђује 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 трпезаија, при чему ће се водити рачуна о броју ученика који
истовремено бораве у њој као и о њиховој узајаној удаљености.
Размена хране и прибора међу ученицима није дозвољена, са чиме треба благовремено и на
одговарајући начин упознати ученике.

Настава на даљину у ОШ „Душко Радовић“
Настава на даљину је посебан облик васпитно-образовног рада којим ученици стичу основно
образовање и васпитање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа, тако што се један део прописаног плана и програма наставе и учења остварује
путем наставе коју школа организује користећи савремене информационо-комуникационе
технологије за учење, непосредно у простору школе или од куће.
Настава на даљину организује се за ученике школе и обухвата наставу и друге облике образовноваспитног рада (индивидуални, у групи или одељењу), а реализује се на основу Посебног програма
основног образовања и васпитања.
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За наставу на даљину, ученици ОШ „Душко Радовић“ користи:
1.
2.
3.
4.

Апликацију Вибер и електронску пошту (у првом циклусу)
Платформу за учење Едмодо (у другом циклусу)
ТВ часове које емитује јавни медијски сервис Србије
Google meet и Зоом апликација

Процес планирања наставе на даљину подразумева креирање дигиталних наставних садржаја,
додавање отворених образовних ресурса, осмишљавање активности учења (задаци, радионице,
форуми) које предвиђају пружање повратне информације и подстицање вршњачког учења. Настава
ће се одржавати на даљину путем платформе за учење Едмодо која обезбеђује и могућност
формативне и сумативне процене ученичких постигнућа.

Примена мера заштите здравља ученика и запослених
Школа је дужна да прати актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин
који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.
У сарадњи представника Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ из Београда,
представника Светске здравствене организације у Србији, представника Уницефа у Србији и МПНТР
припремљено је упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених које се примењује у
школама. Сви запослени као и сви родитељи су упознати са садржајем овог упутства тако што је
прослеђено електронском поштом и објављено на сајту школе.
Запослени у школама су припремљени о применама мера заштите здравља ученика и запослених
кроз обуке и вебинаре, почетком школске године.
Ученици су редовно едуковани о значају превенције заразне болести КОВИД-19 као и о начинима
како да заштите своје здравље.
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