
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-1,2,3,4 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:  Милош Илић 

Предмет: Православна вјеронаука 

Вријеме 

реализације: Сриједа 9:30-11:30 

  

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 

Свете тајне и 

света Литургија; 

Света Литургија 

као мјера свих 

светих тајни 

 

 

 

 

 

Вибер групе. 

 Наставник шаље 
наставну јединицу 
ученицима и садржину 
предавања у писаном 
формату. Ученици се 
активирају после 
прочитаног 
предавања. Отварамо 
дискусију у вези са 
онтолошком и 
егзистенцијалном 
тематиком. Наставник 
шаље поуку и оставља 
на размишљање и 
усвајање исте од 
стране ученике. 

  

 

 

 

Сви ученици имају 

могућност online 

наставе. 

Путем вибер 

групе,интеракцијом-

враћањем повратних 

информација које се 

траже од ученика, а 

које су у вези са 

наставном 

јединицом, вођењем 

евиденције о 

њиховом 

напредовању и 

постигнућима на 

основу њихових 

питања и одговора. 
 

 

 

 

 

Настава се одвија активно. Сарадња 

је успостављена са свим ученицима. 

На постављене задатке одговарају. 

100% обухваћених ученика.  

mailto:ss66@skolers.org
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II-1,2,3,4 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:  Милош Илић 

Предмет: Православна вјеронаука 

Вријеме 

реализације: Сриједа 9:30-11:30 

  

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 
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Педагогија Старог 

Завјета; 

Васпитни 

карактер Псалама; 

I4-Христова 

проповијед и 

чуда;Прича о 

талантима 

 

 

 

 

Вибер групе. 

Наставник шаље 
наставну јединицу 
ученицима и садржину 
предавања у писаном 
формату. Ученици се 
активирају после 
прочитаног 
предавања. Отварамо 
дискусију у вези са 
онтолошком и 
егзистенцијалном 
тематиком. Наставник 
шаље поуку и оставља 
на размишљање и 
усвајање исте од 
стране ученике. 

 

 

  

 

 

Сви ученици имају 

могућност online 

наставе. 

 

Путем вибер 

групе,интеракцијом-

враћањем повратних 

информација које се 

траже од ученика, а 

које су у вези са 

наставном 

јединицом, вођењем 

евиденције о 

њиховом 

напредовању и 

постигнућима на 

основу њихових 

питања и одговора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава се одвија активно. Сарадња 

је успостављена са свим ученицима. 

На постављене задатке одговарају. 

100% обухваћених ученика. 
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