ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОШ ,,МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
Мала Иванча, општина Сопот
за период од 30. новембра до 18. децембра 2020.

Од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, ученици од петог до осмог разреда,
наставу похађају онлајн. Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године, а друго
почиње 18. јануара 2021. године. Распоред часова ће важити за поподневну смену. Ученици
и наставници ће се стриктно држати распореда часова и дате сатнице. Час ће трајти до 45
минута. Настава почиње у 8.00 према утврђеном распореду за поподневну смену.
Платформа за учење је гугл учионица. Сви ученици ће се чекирати да су присутни
на часу. Постојаће интеракција између ученика и наставника, помоћу неког од видео
конферекцијских алата, размене порука и форумских дискусија, по упутствима из Оквира
за учење на даљину, Оквира дигиталних компетенција наставника:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/ZVKOV-Okvir-obrazovanje-na-daljinu.pdf
http://www.mpn.gov.rs/usvojen-novi-okvir-digitalnih-kompetencija-nastavnika/
Наставници ће водити евиденцију ко не присуствује часу и о томе обавештавати
одељењског старешину. Одељењски старешина је обавезан да о томе обавести родитеље и
школу.
Ученици који немају техничке услове за праћење наставе на даљину, јављаће се
одељењском старешини који ће, у договору са предметним наставником, обезбедити
потребан материјал за учење и у школи га доставити ученику.
Настава на даљину организује се за све ученике другог циклуса и обухвата редовну
наставу и друге облике образовно-васпитног рада (допунска, додатна...), према Плану
реализације Посебног програма.
Планови за децембар ће се ускладити са новим календаром. Распоред писмених
провера знања дужих од 15 минута је коригован, већина је пребачена за друго полугодиште
а провере које су остале до 18. 12. табеларно су приказане и биће истакнуте на огласној
табли, као и на сајту школе, до уторка 1. 12. 2020.год.
Посебно ће се обратити пажња на ученике који раде по ИОП-у. Наставници ће слати
посебан материјал за њих, а ученици који немају могућност да прате наставу у реалном
времену, добиће у школи посебан штампани материјал за рад.
Наставници ће самостално планирати и одређивати начин остваривања часова
наставе, домаћих задатака, провере знања ученика, пројектних задатака, начин достављања
повратних информација, као и организацију додатне подршке за породице у којима на исти
начин учи више деце.

Праћење напредовања и постигнућа ученика и праћење реализације часова од стране
директора, помоћника директора и педагога биће континуирано, увидом у слање материјала
и одржавање часова у гугл учионицама наставника који су послали кодове. Оцене ће се
утврђивати кроз:
- Усмене одговоре, интеракцију ученика и ученика и ученика и наставника у гугл
учионици;
- Писмене провере онлајн;
- Израду домаћих и истраживачких задатака, пројеката и сл....;
Сваки наставник ће дати предлог закључне оцене на основу досадашњих
формативних и сумативних оцена, као и на активностима током онлајн наставе, а сваки
ученик који није задовољан предложеном оценом, имаће могућност да исту поправи у
школи, према тачно утврђеном распореду одговарања, уз поштовање свих препоручених
епидемиолошких мера.
Директор школе, помоћник директора и стручни сарадник свакодневно ће пратити
реализацију процеса учења ученика и обављати саветодавни рад са наставницима.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе редовно ће пратити реализацију
наведеног плана.

САТНИЦА ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА за ученике од 5. до 8.разреда
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЧАС – 8.00 ДО 8.45
ЧАС – 8.50 ДО 9.35
ЧАС –- 9.45 ДО 10.30.
ЧАС – 10.35 ДО 11.20
ЧАС – 11.25 ДО 12.10
ЧАС – 12.15 ДО 13.00
ЧАС – ДОПУНСКА/ДОДАТНА НАСТАВА

ДИРЕКТОР,
КСЕНИЈА ИЛИЋ

