
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:  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: 

98,55% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.Класична 

дефиниција 

вјероватноће 

2.Зависност и 

независност 

догађаја 

3.Расподјела 

вјероватноћа. 

Функција 

расподјеле 

 

 

 

 

 

 

Вибер, е - маил 

 

 

 

 

  Ученици активно 

учествују у обради 

нове наставне 

јединице; кроз 

израду примјера те 

кроз самосталну 

израду домаћих 

задатака. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

Кроз израду 

домаћих задатака, 

те израду реферата 

и индивидуалних 

презентација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава се одвија по утврђеном 

распореду, уз одличну сарадњу са 

свим ученицима.  

Један ученик није био активан. 

                                                                                                                                                                                        

mailto:ss66@skolers.org


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 (техничари информационих технологија) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.Систем 

линеарних 

јединица са три и 

више непознатих 

2.Утврђивање 

градива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер 

 

 

 

 

  Ученици прате и 

учествују у обради 

датих тема, кроз 

израду примјера на 

часу, те у сарадњи са 

наставником 

рјешавају неке 

задатке. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

Праћење 

напредовања се 

врши током сваког 

часа, а ученици 

кроз форму питања 

врше обраду дате 

теме. Постигнућа 

се вриједнују кроз 

израду домаћих 

задатака.  

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова се одвија без 

тешкоћа, и сви ученици успијешно 

сарађују. 

mailto:ss66@skolers.org


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:  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: 

94,12% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.Испитивање 

графика 

квадратне 

функције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер 

 

 

  Ученици прате 

осам тачака за 

испитивање 

квадратне функције. 

Кроз примјере, уз 

помоћ наставника, 

обрађују прве три 

тачке. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

Праћење 

напредовања се 

врши током сваког 

часа, те кроз израду 

домаћих задатака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова се одвија без 

тешкоћа и сви ученици успијешно 

сарађују. 

 

Два ученика нису била активна. 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  II 4 (вариоци и бравари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

97,22% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.Испитивање 

графика 

квадратне 

функције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер 

 

 

 

  Ученици прате 

осам тачака за 

испитивање графика, 

те кроз постављена 

питања усвајају 

основне кораке. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

Праћење 

напредовања се 

врши током сваког 

часа, те кроз израду 

домаћих задатака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова се одвија без 

потешкоћа и сви ученици 

успијешно сарађују.  

 

Један ученик није био активан. 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  III 4 (столари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

93,33% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.ТРОУГАО – 

основни елементи 

2.Обим и 

површина 

четвороугла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер  

 

 

 

  Ученици прате и 

учествују у обради 

датих тема, кроз 

израду примјера на 

часу, те у сарадњи са 

наставником 

рјешавају неке 

задатке. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Праћење 

напредовања се 

врши током сваког 

часа, те кроз израду 

домаћих задатака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова се одвија без 

потешкоћа и сви ученици 

успијешно сарађују. 

 

Један ученик није био активан. 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  IV 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: 

96,43% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Неђељко Шалипуровић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

1.Метода 

парцијалне 

интеграције 

(примјери и 

задаци) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер  

 

 

 

  Ученици раде дате 

примјере заједно са 

наставником на часу, 

те самостално раде 

домаће задатке. 

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Постигнућа се 

вриједнују кроз рад 

домаћих задатака, 

реферата и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова се одвија без 

тешкоћа и сви ученици успијешно 

сарађују. 

 

Један ученик није био активан. 

 

mailto:ss66@skolers.org



