
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), II-3 (Техничар 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

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 

ОДБОЈКА(одбојк

ашки блок, обука 

,вјежба) 

 

 

 

 

Вибер група 

 Наставне јединице 

презентоване путем 

групе.дате смјернице 

гдје се могу наћи. 

Имају сви  

 

 

 

Коментарима и 

предлозима гдје се 

може погледати 

још видео записа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава је информативног 

карактера без могућности 

оцјењивања. 

 

  

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-2 (економски техничар), I-3 (Техничар 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

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 

Кошарка- шут на 

кош (обука, 

вјежба) 

 

 

 

 

Вибер група 

 Наставне јединице 

презентоване путем 

групе. Дате 

смјернице гдје се 

могу наћи 

  

Имају сви уз мање 

потешкоће са 

интернет конекцијом 

 

Коментарима и 

предлозима гдје се 

може погледати 

још видео записа 

 

 

 

 

 

 

 

Настава је информативног карактер 

без могућности провјере-

оцјењивања 

 

  

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), III-2 (економија), III-3 (тех.инф.технологија), III-4 (столар) 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

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 

РУКОМЕТ(шут 

на гол из кретања, 

обука, вјежба) 

 

 

 

 

Вибер група 

 Наставни садржај 

прзентован путем 

групе. Дате 

смјернице гдје се 

могу наћи. 

  

Имају сви уз мале 

потешкоће са 

интернет конекцијом 

 

Предлози и 

коментари гдје се 

може погледати 

још видео записа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава је информативног 

карактера. 

 

  

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 техничар), IV-3 (пословно правни техничар) 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

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 

ЛАТИНОАМЕРИ

ЧКИ ПЛЕС (ча-

ча-ча, 

обука,вјежба) 

 

 

 

 

Вибер група 

 Наставне јединице 

презентоване путем 

групе. Дате 

смјернице гдје се 

могу погледати 

  

Имају сви 

 

 

Предлозима, 

коментарима 

Видео записима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава је информативног 

карактера. 

 

 

mailto:ss66@skolers.org

