
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  I-3 (банкарски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Понедељак 11.40 – 12.10, Уторак 8.00-8.30, Петак 9.10-9.40, 21.4-24.4.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Структура 

приповијетке 

Л.Лазаревић,Први 

пут с оцем на 

јутрење 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реализација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  III-2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Уторак 9.10-9.40, Сриједа 8.00-8.30, Четвртак 8.00-8.30; 21.4-24.4.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Одговор на молбу 

-Одговор на 

жалбу 

-Вјежба:служење 

пословним 

начином 

изражавања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реализација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  IV-1 (гимназија, општи смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 

Понедељак 9.55-10.25, Уторак 8.35-9.05, Сриједа 9.10-9.40, Четвртак 10.30-11.00;    

21.4-24.4.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Савремани прозни 

израз 

-Прозни израз у 

Енциклопедији 

мртвих 

-Савремени 

прозни израз 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  III-1 (гимназија, општи смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 

Понедељак 11.05-11.35, Сриједа 8.35-9.05, Четвртак 9.10-9.40; 9.45-10.25;                

21.4.-24.4.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Прозни израз Иве 

Андрића 

-И.Андрић,Екс 

понто 

-Андрићево 

књижевно дјело 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  II-1 (гимназија, друштвено-језички смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: Понедељак 10.30-11.00, Четвртак 8.35-9.05, Петак 8.00-8.30; 8.35-9.05; 21.4.-24.4.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Критичари о 

Андрићу 

-В.Илић, Сиво 

суморно небо 

Пјесништво В. 

Илица 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реализација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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