
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 (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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Стојанка Мандић 

Предмет: Филозофија 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединицa, 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.Херменеутика 

2.Понављање 

градива 

3.Вилхелм Дилтај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер групе 

 

   Активности ученика 

су као и на редовним 

часовима (понављање 

градива, реферати, 

есеји); 

Упознавање ученика 

са исходима учења из 

наставних јединица 

 

  

Сви ученици имају 

материјално-техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

Свакодневно 

праћење постигнућа. 

Ученици успјешно 

прате исходе уччења 

– пишу есеје, 

реферате; сами раде 

тестове из неке 

области или наставне 

јединице. 

 

 

 

 

 

Реализација се одвија редовно. Није 

било одсутних ученика. 

Остварена је комуникација са свим 

ученицима. 

 

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 (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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Стојанка Мандић 

Предмет: Социологија 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединицa, 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.Промјене и 

развој друштва 

2.Друштвени 

развој – појам, 

чиниоци и 

показатељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер групе 

 

   Активности ученика 

су као и на редовним 

часовима (понављање 

градива, реферати, 

есеји); 

Упознавање ученика 

са исходима учења из 

наставних јединица 

 

  

Сви ученици имају 

материјално-техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

Свакодневно 

праћење постигнућа. 

Ученици успјешно 

прате исходе уччења 

– пишу есеје, 

реферате; сами раде 

тестове из неке 

области или наставне 

јединице. 

 

 

 

 

 

Реализација се одвија редовно. Није 

било одсутних ученика. 

Остварена је комуникација са свим 

ученицима. 

 

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, 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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Стојанка Мандић 

Предмет: Филозофија 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединицa, 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.Статистика – 

вјежба 

2.Провјера – 

понављање 

градива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер групе 

 

   Активности ученика 

су као и на редовним 

часовима (понављање 

градива, реферати, 

есеји); 

Упознавање ученика 

са исходима учења из 

наставних јединица 

 

  

Сви ученици имају 

материјално-техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

Свакодневно 

праћење постигнућа. 

Ученици успјешно 

прате исходе уччења 

– пишу есеје, 

реферате; сами раде 

тестове из неке 

области или наставне 

јединице. 

 

 

 

 

 

Реализација се одвија редовно. Није 

било одсутних ученика. 

Остварена је комуникација са свим 

ученицима. 

 

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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Стојанка Мандић 

Предмет: Социологија и филозофија 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединицa, 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.Џон Лок 

2.Дејвид Хјум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер групе 

 

   Активности ученика 

су као и на редовним 

часовима (понављање 

градива, реферати, 

есеји); 

Упознавање ученика 

са исходима учења из 

наставних јединица 

 

 

  

Сви ученици имају 

материјално-техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

Свакодневно 

праћење постигнућа. 

Ученици успјешно 

прате исходе уччења 

– пишу есеје, 

реферате; сами раде 

тестове из неке 

области или наставне 

јединице. 

 

 

 

 

 

Реализација се одвија редовно. Није 

било одсутних ученика. 

Остварена је комуникација са свим 

ученицима. 

 

 

mailto:ss66@skolers.org



