
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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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:99% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Андријана Сушић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 01. 04.-03.04.2020.г. 

  

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 

Тражење посла; 

-Aнализа домаћег 

задатка (писање 

молбе); 

- Кораци до посла 

у пословној 

комуникацији; 

- Анализа домаћег 

задатка и разговор 

о 

карактеристикама 

пословног писма 

и пословног 

стила, тј. 

изражавања; 

 

 

 

Комуникација се 

врши путем вибер 

групе 

 

 

 

   Обрађују се 

планиране наставне 

јединице  

по планираном 

редослиједу, 

наставник заједно са 

ученицима врши 

анализу претходног 

домаћег задатка, 

указује на грешке и 

добре стране;  

свакако, говори се о 

специфичности 

писања молбе у 

пословној 

комуникацији, 

затим, говоримо о 

томе који су то 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Наставник води 

посебне забиљешке 

о присутности 

ученика на часу као 

и о њиховим 

резултатима на 

основу активности 

истих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова је успјешно 

спроведена уз несебичну сарадњу и 

ангажовање свих ученика, и до сада 

су, углавном,  успјешно одговарали 

на постављене задатке; 
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кораци до посла, шта 

нам је све потребно 

итд. ;  

добијају домаћи 

задатак (писање 

пословног писма), а 

потом се на 

сљедећем часу ради 

анализа истог, сви 

учествују, указују на 

грешке једни 

другима чиме се 

постиже активност 

већине; 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  I 4 (електричери) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:99% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Андријана Сушић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 01. 04.-03.04.2020.г. 

  

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 

Увод у 

књижевност; 

- анализа домаћег 

задатка; епска 

поезија и епске 

пјесме; 

- тема и мотиви у 

приповијеткама; 

- „Први пут с 

оцем на јутрење“, 

Лаза Лазаревић, 

обрада 

приповијетке; 

 

 

 

Комуникација се 

врши путем вибер 

групе 

 

 

 

   Обрађују се 

планиране наставне 

јединице  

по планираном 

редослиједу, 

наставник заједно са 

ученицима врши 

анализу претходног 

домаћег задатка, 

указује на грешке и 

добре стране истог; 

говоримо о епској 

поезији и епским 

пјесмама, основне и 

значајне 

карактеристике; 

разговор о 

приповијеткама, 

подјели, теми и 

мотивима; 

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

          

 

Наставник води 

посебне забиљешке 

о присутности 

ученика на часу као 

и о њиховим 

резултатима на 

основу активности 

истих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова је успјешно 

спроведена уз несебичну сарадњу и 

ангажовање свих ученика, и до сада 

су, углавном,  успјешно одговарали 

на постављене задатке и показали 

заинтересованост за рад и учење; 
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комплетна анализа 

Лазићеве 

приповијетке и 

подстицање ученика 

на самостално 

размишљање и 

доношење закључака 

у вези истог; 
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