
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  III 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:  Mира Огњеновић 

Предмет: Биологија  

Вријеме 

реализације: 08.06.2020-12.06.2020 

  

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 

70. ТРУДНОЋА, ПОРОЂАЈ 

И ДОЈЕЊЕ 

 

 

71. ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

ОЦЈАНА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

Google учионица, 

Zoom програм, 

вибер група 

Наставник говори 

ученицима о томе шта 

треба да уче на том часу 

и шта очекује да науче , 

даје упутства и 

објашњења која су 

јаснаученицима, 

провјерава да ли ученици 

разумију како треба да 

рјеше задатак. 

Ученици активно 

учествују у раду на часу, 

користе доступне изворе 

знања, ученици успјешно 

раде задатке самостално 

или уз онлине 

консултације са 

наставником,  рјешења 

из свеске сликају и шаљу 

у вубер групу.Наставник 

саопштава ученицима 

предложене закључне 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици све што 

раде на часу и што 

запишу у свеску 

сликају и шаљу 

наставнику на мејл 

и вибер групу, 

наставник води 

евиденцију о раду и 

активностима свих 

ученика . 

 

 

 

 

 

 

Наставна седмица, успјешно 

реализована уз помоћ гугл 

учионице и вибер групе. У 

понедељак   08.6.2020 један ученик 

био одсутан док  4 ученика није 

послало домаћи рад , у сриједу 12.6. 

два ученика су била одсутна али су 

на мејл послали сагласност 

.Наставник водио евиденцију о раду 

ученика.  

 

Проценат : 90 - 100% 

Број сумативно вреднованих 

ученика: 14 

Сви ученици сагласни са 

предложеним закључним 

оцјенама, ниједан ученик не жели 

на полагање разредног испита. 
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оцјене и уз њихову 

сагласнотс закључује 

оцјене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II 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:  Mира Огњеновић 

Предмет: Биологија  

Вријеме 

реализације: 08.6.2020-12.6.2020 

  

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 

70. ТРУДНОЋА, ПОРОЂАЈ 

И ДОЈЕЊЕ 

 

 

71. ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

ОЦЈАНА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Google учионица, 

Zoom програм, 

вибер група 

Наставник говори 

ученицима о томе шта 

треба да уче на том часу 

и шта очекује да науче , 

даје упутства и 

објашњења која су 

јаснаученицима, 

провјерава да ли ученици 

разумију како треба да 

рјеше задатак. 

  

Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици све што 

раде на часу и што 

запишу у свеску 

сликају и шаљу 

наставнику на мејл 

и вибер групу, 

Наставна седмица, успјешно 

реализована уз помоћ гугл 

учионице и вибер групе. У 

понедељак   08.6.2020 три ученика 

била одсутна док  5 ученика није 

послало домаћи рад, у сриједу 12.6. 

3 ученика су била одсутна али су на 

мејл послали сагласност .Наставник 
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Ученици активно 

учествују у раду на часу, 

користе доступне изворе 

знања, ученици успјешно 

раде задатке самостално 

или уз онлине 

консултације са 

наставником,  рјешења 

из свеске сликају и шаљу 

у вубер групу.Наставник 

саопштава ученицима 

предложене закључне 

оцјене и уз њихову 

сагласнотс закључује 

оцјене. 

наставник води 

евиденцију о раду и 

активностима свих 

ученика . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водио евиденцију о раду ученика.  

 

Проценат : 90- 100% 

Број сумативно вреднованих 

ученика: 17 

Сви ученици сагласни са 

предложеним закључним 

оцјенама, ниједан ученик не жели 

на полагање разредног испита. 
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