
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 1, I 2 и I 3 
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: Жељко Зарић 

Предмет: ИНФОРМАТИКА 

Вријеме 

реализације: 
25. 05. – 29.05. по распореду часова 

 

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 

Модул: 

Интернет 

сервиси 

Час: 

63.Преузимање 

фајлова и вируси, 

заштитни 

софтвер 

64.Примјена 

софтвера у 

струци 

Гугл учионица за 

сваки разред 

Вибер група за 

сваки разред 

Програм Зум  

 

Наставни 

материјали и задаци 

су постављени 

путем Гугл 

учионице. 

Комуникација у 

реалном времену је 

остваривана путем 

вибер групе чиме се 

прати и присутност 

на часу.  

Програм Зум је 

коришћен за 

демонстрацију 

поступака. 

Сви ученици су 

пратили наставу уз 

повремене прекиде 

услед нестанка ел. 

енергије.  

Ученицима се 

постављају задаци 

на гугл учионици. 

Задатке предају и 

они се вреднују 

бодовима. На 

учионици постоји 

детаљна 

евиденција 

праћења и 

ученици одмах по 

бодовању су 

обавјештени о 

постигнућу.  

 

Одустни ученици: 

28.05.:I2 – 1  

Ученицима свих одјељења су 

предочене оцјене које имају и 

оцјене из онлајн наставе. Један 

ученик I2 је изразио 

незадовољство. 
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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: Жељко Зарић 

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Вријеме 

реализације: 
25. 05. – 29.05. по распореду часова 

 

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 

Модул: 

Употреба и 

креирање база 

података 

Час: 

65. и 66. 

Презентација 

самостално 

урађених база 

података 

Гугл учионица за 

сваки разред 

Вибер група за 

сваки разред 

Програм Зум  

 

Наставни 

материјали и задаци 

су постављени 

путем Гугл 

учионице. 

Комуникација у 

реалном времену је 

остваривана путем 

вибер групе чиме се 

прати и присутност 

на часу.  

Програм Зум је 

коришћен за 

демонстрацију 

поступака. 

Сви ученици су 

пратили наставу. 

Повремени прекиди 

услед проблема 

интернет конекције. 

Неки од ученика 

још увијек немају 

Офис пакет.  

 

Ученицима се 

постављају задаци 

на гугл учионици. 

Задатке предају и 

они се вреднују 

бодовима. На 

учионици постоји 

детаљна 

евиденција 

праћења и 

ученици одмах по 

бодовању су 

обавјештени о 

постигнућу.  

 

Сви ученици пратили наставу. 

Ученицима су предочене оцјене 

које имају у дневнику и у онлајн 

настави. Сви су сагласни 
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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: Жељко Зарић 

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Вријеме 

реализације: 
25. 05. – 29.05. по распореду часова 

 

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 

Модул: 

Флеш 

Час: 

66.Креирање 

слајд 

презентације 

67.Извоз 

анимације у 

различите 

формате 

Гугл учионица за 

сваки разред 

Вибер група за 

сваки разред 

Програм Зум  

 

Наставни 

материјали и 

задаци су 

постављени путем 

Гугл учионице. 

Комуникација у 

реалном времену је 

остваривана путем 

вибер групе чиме 

се прати и 

присутност на часу.  

Програм Зум је 

коришћен за 

демонстрацију 

поступака. 

Сви ученици су 

пратили наставу. 

Повремени 

прекиди услед 

проблема интернет 

конекције. 

Ученицима се 

постављају задаци 

на гугл учионици. 

Задатке предају и 

они се вреднују 

бодовима. На 

учионици постоји 

детаљна 

евиденција 

праћења и 

ученици одмах по 

бодовању су 

обавјештени о 

постигнућу.  

 

Сви ученици редовно пратили 

наставу. Ученицима предочене 

оцјене у току другог полугодишта 

укљујујући и оцјене из онлајн 

наставе. 
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