
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 06.04. – 10.04.2020. 

  

Одјељење:  I 2, 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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.-10.04. 2020. 

Понедељак 10:45-11:30 и 11:35-12:20;Уторак 08:00:08:45;Среда 13:15-14:00 

  

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 

06.04. 

-Осна и раванска 

симетрија 

-Централна 

симетрија 

07.04. 

Ротација 

08.04. 

Ротација 

 

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице,   

мејла, 

Скајпа и 

апликације ZOOM 

 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

постављена питања и 

рјешавају задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања и већина 

активно учествује у рјешавању 

задатака. Један ученик изостао је са 

часа у понедељак и среду, док три   

ученика у овом периоду нису 

доставила ниједан домаћи. 

Проценат обухваћености: 

Понедељак и среда 94%; 

Уторак 100%  

                                                                                                                                                                                        

  

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 06.04. – 10.04.2020. 

  

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:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.-10.04. 2020. 

Понедељак 09:40-10:25; Среда 11:35-12:20 и 12:25-13:10 

  

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 

06.04. 

Систем двије 

линеарне 

једначине са двије 

непознате 

(Гаусов метод ) 

08.04. 

Линеарне 

једначине и 

системи 

линеарних 

једначина 

(метод замјене, 

метода 

детерминанти) 

 

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице, мејла,  

Вајбер групе и 

апликације ZOOM 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

постављена питања и 

рјешавају задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања и већина 

активно учествује у рјешавању 

задатака. Активни су и ажурни када 

су у питању домаћи задаци, само 

један ученик није доставио ниједан 

домаћи у овом периоду. 

Проценат обухваћености: 100% 

                                                                                                                                                                                        

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 06.04. – 10.04.2020. 

  

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:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.- 10.04. 2020. 

Уторак 08:50-09:35;Четвртак 08:50-09:35;Петак 08:50-09:35 и 09:40-10:25 

  

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 

 07.04. 

-Математичка 

индукција 

09.04. 

-Математичка 

индукција 

10.04. 

-Математичка 

индукција 

-Појам низа 

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице, мејла и 

апликације ZOOM 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

питања и рјешавају 

задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања и већина 

активно учествује у рјешавању 

задатака. Активни су и ажурни када 

је домаћи у питању. Један ученик 

изостао је са часа у четвртак. 

Проценат обухваћености: 

 Уторак и петак 100%, 

Четвртак 93%  

                                                                                                                                                                                        

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  06.04. – 10.04.2020. 

  

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:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.- 10.04. 2020. 

Понедељак 13:15-14:00; Петак 11:35-12:20 

  

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 

06.04. 

-Збир првих n 

чланова 

геометријске 

прогресије 

10.04. 

-Збир првих n 

чланова 

геометријске 

прогресије 

 

 

  

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице,   

Мејла, вајбер 

групе и  

апликације ZOOM 

 

 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

питања и рјешавају 

задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања и активно 

учествују у рјешавању задатака.  

Активни су  и ажурни када су у 

питању домаћи задаци. Један 

ученик је био одсутан у понедељак, 

а два ученика у петак. 

Проценат обухваћености: 

Понедељак: 95% 

Петак: 90% 

                                                                                                                                                                                        

  

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 06.04. – 10.04.2020. 

  

Одјељење:  III – 3, 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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.- 10.04. 2020. 

Понедељак 12:25-13:10;Четвртак 09:40-10:25;Петак 08:00-08:45 

  

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 

06.04. 

-Координатни 

приказ вектора 

09.04. 

-Координатни 

приказ скаларног, 

векторског, 

мјешовитог 

производа 

10.04. 

-Математичка 

индукција  

 

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице,   

Мејла, вибер 

групе и   

апликације ZOOM 

 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

питања и рјешавају 

задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања и активно 

учествују у рјешавању задатака. 

Углавном су ажурни и када су 

питању домаћи задаци, три  ученика 

нису доставила ниједан домаћи у 

овом периоду. Један ученик 

изаостао је са часа у понедељак, а 

три ученика изостала су са часа у 

петак. 

Проценат обухваћености: 

Понедељак:  95%  

Четвртак:  100%, 

Петак: 87% 

                                                                                                                                                                                        

  

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 06.04. – 10.04.2020. 

  

Одјељење:  IV – 3, 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:  Радојка Савкић 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: 

06.04.-10.04 2020. 

Четвртак 08:00-08:45; Петак 10:45-11:30 

  

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 

09.04. 

-Метода смјене и 

парцијалне 

интеграције за 

неодређени 

интеграл 

10.04. 

-Одређени 

интеграл 

 

Комуникација се 

одвија путем Гугл 

учионице,   

мејла, 

вајбер групе и 

апликације ZOOM 

 

 

 

 

Материјал за час 

доставља се путем 

гугл учионице, 

током часа ученици 

добијају додатна 

објашњења, 

одговарају на 

питања и рјешавају 

задатке. 

 Сви ученици у овом 

одељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Домаћи задаци и 

активност током 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња је успостављена са свим 

ученицима, одговарају на 

постављена питања, активност 

током часа се поправила, више 

учествију у рјешавању задатака, па 

се надам да ће тако бити и када су 

домаћи задаци у питању. Три 

ученика изостала су са часа у петак. 

Проценат обухваћености:  

Четвртак: 100% 

Петак: 77% 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

mailto:ss66@skolers.org



