ТУШ „ТОЗА ДРАГОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ

ШКОЛСКА УПРАВА
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Оперативни план за организацију рада од 20.09.2021.
У складу са стручним упутством МПНТР, препорукама Института за јавно здравље
Србије и одлука Тима за школе, за остваривање образовно-васпитног рада наша школа од
20.09.2021. године почиње рад кроз комбиновање наставе и учења у школи и наставе и
учења на даљину - ІІ модел.
Посебно ћемо обратити пажњу на реализацију неопходних наставних садржаја и
активности које обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда
постигнућа односно стандарда квалификације.
Сви запослени у школи ће поново бити упознати са Мерама спречавања уношења и
преношења COVID 19 у школама које је донео Институт. Директор и запослени у школи
ће обезбедити доследну примену свих наведених мера. Уколико дође до препрека за примену
мера, школа ће без одлагања о томе обавести надлежни општински, односно градски штаб за
ванредне ситуације, као и надлежну школску управу.
ОПИС МОДЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:
Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину - ІІ модел
Настава у нашој школи по овом моделу ће се реализовати комбиновањем наставе и
учења на даљину са непосредним радом у школи, што, између осталог, подразумева следеће:
Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе.
Уколико је број ученика у одељењу мањи од 16 сви облици образовно васпитног
рада реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи.
Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи
начин: једне недеље прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и
четвртком. Наредне недеље групе присуствују непосредно настави по обрнутом
распореду;
Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи,
уважавајући све принципе оцењивања;
Ученици једне групе, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по
утврђеном распореду. Часови трају по 45 минута. Постоје два велика одмора која се
користе за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, радионица, кабинета, библиотеке и
свих других простора у школи који се користе за наставу и учење.
У наставним данима када група ученика не долази у школу већ реализује наставу и
учење на даљину, тежиће се да се сви предвиђени наставни садржаји реализују
на најоптималнији могући начин. Приликом припремања за наставу и учење у школи кроз
непосредни рад, наставници треба да израђују припреме у дигиталном облику, како би
се оне могле користити и у моделу наставе и учења на даљину (питања, задаци,
материјали за учење и вежбање итд). Наставне садржаје ученицима достављати унапред или
током њиховог боравка на непосредној настави; Такође, ученици прате часове преко
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изабраног система за управљање учењем (платформе за учење) Гугл учионица и помоћних
средстава (Вибер, Воцап...);
Школа ће препоручити стручним већима наставника да заједнички припремају и деле
наставне садржаје. Ово је посебно важно за нашу школу у којој један исти
наставни предмет, у истом разреду и по истом или сличном програму, реализује
више наставника. Пожељна је сарадња у циљу дељења наставних ресурса и између
школа у оквиру заједница школа односно стручних друштава појединих наставних
предмета. Користиће се подршка настави и учењу на даљину, путем снимљених видео часова
који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу https://www.mojaskola.gov.rs,
као и на порталу PTC Планета.
У свим школским објектима обавезно је поштовање свих препоручених
епидемиолошких мера. Наша школа ће сарађивати са школском управом и спроводиће
одлуке Тима за школе. Реализација практичних облика наставе и учења кроз рад код
послодавца оствариваће се у складу са одговарајућим уговорима о реализацији
практичних облика наставе. Школа и послодавац одговорни су да реализација овог вида
наставе тече уз поштовање свих мера и препорука надлежних државних органа.
У случају да из разлога безбедности или неког другог оправданог разлога није
могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца, реализоваће
се у школским радионицама и кабинетима.
Школа ће организовати дежурства у школском објекту током радног дана (у
ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге
безбедности ученика и запослених.
У оквиру редовне наставе и других облика непосредног рада са ученицима,
одељенске старешине уз помоћ стручних сарадника поново ће спровести
информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од уношења и преношења
COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања који обезбеђују епидемиолошку
безбедност.

17.09.2021.
Крагујевац
Директор
Ивица Миљковић
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