
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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Chicken 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе. 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
 

 

A picture to 

remember 

 

 

 

 

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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Going shopping 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

Going shopping 

Going shopping 

 

 

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 2 (пословно-правни 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Information 

technology and 

computers 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

 

 

 

Don’t judge a 

book… 

 

 

 

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 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Information 

technology and 

computers 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

 

 

 

Don’t judge a 

book… 

 

 

 

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 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Regret 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

 

 

 

Third conditional  

 

 

 

 

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 3 8техничари 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Regret 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

 

 

 

Third conditional  
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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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 21.04-24.04.2020. 

  

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 

Regret 

 

Интерактивна 

платформа „Зум“ 

(ZOOM) за рад са 

ученицима у 

реалном времену; 

група на 

„Вајберу“, по 

потреби 

комуникација 

путем имејла 

 

 

 

Часови се не 

разликују од редовне 

наставе сем у 

погледу окружења у 

ком се изводе 

 

Сви ученици имају 

приступ бар једном 

од наведених канала 

комуникације 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

свим ученицима, сем мањих 

техничких проблема, не наилазимо 

на озбиљније препреке, ученици се 

навикавају и дају све од себе да 

испуне очекивања професора. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

 

 

 

Third conditional  
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