
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 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:  Стојанка Мандић 

Предмет: Социологија 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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.Култура и 

личност  

2.Промјене и 

развој друштва 

 

 

 

Комуникација 

успостављена 

путем Вибер 

групе 

 

 Упознавање 

ученика са исходима 

учења из наставне 

јединице – шта треба 

да знају, -провјера 

усвојености 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Ученицима се 

након сваког часа 

зада домаћа задаћа. 

Сви ученици 

достављају 

повратне 

информације, тако 

што шаљу 

фотографије 

урађене задаће у 

својим свескама. 

 

 

Сву ученици активни. Одговарају 

на постављене задатке. 

                                                                                                                                                                                    

  

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 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:  Стојанка Мандић 

Предмет: Социологија и филозофија 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Ренесанса  

 

 

 

Комуникација 

успостављена 

путем Вибер 

групе 

 

 Упознавање 

ученика са исходима 

учења из наставне 

јединице – шта треба 

да знају, -провјера 

усвојености 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину.  

 

Ученицима се 

након сваког часа 

зада домаћа задаћа. 

Сви ученици 

достављају 

повратне 

информације, тако 

што шаљу 

фотографије 

урађене задаће у 

својим свескама. 

Здовољна сам 

резултатима. 

 

Присутне потешкоће у 

комуникацији, због лоше интернет 

конекције (са дјецом која живе на 

селу). 

     

  

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 1 - гимназија 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:  Стојанка Мандић 

Предмет: Филозофија - логика 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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.Провјера знања, 

усвојености 

исхода 

2.Утврђивање 

научних 

чињеница 

 

 

 

Комуникација 

успостављена 

путем Вибер 

групе 

 

 Упознавање 

ученика са исходима 

учења из наставне 

јединице – шта треба 

да знају, -провјера 

усвојености 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину.  

 

Ученицима се 

након сваког часа 

зада домаћа задаћа. 

Сви ученици 

достављају 

повратне 

информације, тако 

што шаљу 

фотографије 

урађене задаће у 

својим свескама. 

Здовољна сам 

резултатима. 

 

 

Присутне потешкоће у 

комуникацији, због лоше интернет 

конекције. Сви ученици су 

информисани о начину реализације 

наставе на даљину.  

 

  

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 1 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:  Стојанка Мандић 

Предмет: Филозофија 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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.Витализам 

Фридриха Ничеа 

(2 часа) 

2.Интуиционизам 

Анрија Берсона  

 

 

 

Комуникација 

успостављена 

путем Вибер 

групе 

 

 Упознавање 

ученика са исходима 

учења из наставне 

јединице – шта треба 

да знају, -провјера 

усвојености 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Ученицима се 

након сваког часа 

зада домаћа задаћа. 

Сви ученици 

достављају 

повратне 

информације, тако 

што шаљу 

фотографије 

урађене задаће у 

својим свескама. 

 

 

 

 

 

Сву ученици активни. Одговарају 

на постављене задатке. 

 

mailto:ss66@skolers.org

