
Оперативни план рада Техничке школе у Железнику 

од 8.03.2021. до 12.03.2021.  

 

У складу са Упутством за организацију рада средњих школа од 5.03.2021., у Техничкој 

школи сви облици рада, теоријска настава, практичне вежбе и блок настава се изводе на 

даљину у периоду од 8.3.2021. до 12.03.2021. Ученици и наставници не долазе у школу. 

Техничка школа реализује наставу у једној смени. Распоред часова је непромењен. 

Настава на даљину се одвија на три нивоа: 

1. Школа има капацитет да се настава одвија преко изабране платформе Google 

Classroom, на којој су од 1.9.2020. формиране учионице за све предмете.  

Часови се реализују према распореду у реалном времену и трају 30 минута. Часови 

се одржавају у реалном времену. У електронском дневнику се води евиденција о 

ученицима који не приступају. 

 

2. За ученике који немају могућности да се укључе на изабрану платформу, као и за 

посебне облике рада наставници могу користити и видео- конференцијске алате 

(Viber, Zoom...) и постављати материјале на GoogleDrive. 

 

3. Посебно уколико ученици немају техничко-материјалне услове за рад описан на 

првом и другом нивоу, наставници користе и друге електронске видове 

комуникација. Школа обезбеђује наставне материјале у папирној форми, као и 

повратну информацију наставника. Одељенске старешине I4 и I5 су обавестиле 

управу који ученици преузимају штампане материјале. 

Часови се евидентирају у електронски дневник и води се напомена о начину реализације 

часа. 

Писмени задаци и контролни задаци планирани у овом периоду се одлажу.  

У овом периоду потребно је да се инсистира на битним садржајима и активностима, тј.на 

онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. Допунска и додатна 

настава се реализује на даљину. Једноменски обогаћени рад преусмерава се на рад преко 

Google Classroom. Ученици који обављају практичну наставу у компанијама прелазе на 

наставу на даљину док се не стекну други услови. 

Директор и стручни сарадници прате наставу, укључени су у све виртуелне учионице, 

врше инструктивно – педагошки надзор и пружају подршку наставницима. 

Библиотекар школе је на располагању наставницима као подршка у изради наставних 

материјала. 

Настава на даљину омогућава континуирано праћење и оцењивање ученика, како 

формативно тако и сумативно.  



Одељенске старешине имају обавезу да редовно обавештавају наставнике о ученицима 

који су болесни и који не могу да прате наставу на даљину. 

Посветићемо посебну пажњу следећим аспектима рада: 

Наставници ће наставити са праксом редовног и благовременог постављања материјала, 

прилагођавања обима и форме садржаја могућностима и искуствима ученика, провере 

разумевања захтева и садржаја од стране ученика. 

Тим за самовредновање уз подршку Тима за квалитет пратиће редовно реализацију 

Оперативног плана. 

Одељенске старешине имају обавезу да са овим Оперативним планом упознају ученике и 

родитеље. Оперативни план ће бити постављен на сајт Техничке школе. 

 

Београд, 9.03.2021. 

 

Оливера Бабић, дипл.математичар 

Директор Техничке школе 

 

 

 

 


