
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 (тех. инф. техологија), I-3 (тех.инф.технологија), I-4 (тех. за обр. дрв. ЦНЦ) 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: 26.10.-30.10.2020 

  

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 

 

 

 

 

 

Ученици реализују 

презентације по 

договореном 

распореду  

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

Вибер 

 Ученицима у 

предходном периоду 

дата упуства како и 

на који начин ће се 

реализовати настава 

физичког васпитања 

обзиром да није 

могуће изводити 

наставу практично. 

Ученици имају 

задатак да направе 

презентацију на 

задате теме. 

  

Имају сви 

Ученици одговарају на задате 

задатке и веома сам задовољна. 
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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-2 (тех. информационих технологија), II-3 (банкарски 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: Физчко васпитање 

Вријеме 

реализације: 26.10.-30.10.2020 

  

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 

Атлетика 

 

 

 

 

Вибер 

 Ученицима у 

предходном периоду 

дата упуства како и 

на који начин ће се 

реализовати настава 

физичког васпитања 

обзиром да није 

могуће изводити 

наставу практично. 

Ученици имају 

задатак да направе 

презентацију на 

задате теме. 

  

Имају сви 

 

Редовно достављају 

презентације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња успостављена и веома сам 

задовољна ажурношћу самих 

ученика. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

     

Одјељење:  III-1, III-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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

Вријеме 

реализације: 26.10.-30.10.2020 

  

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 

Атлетика 

 

 

 

 

Вибер 

 Ученицима у 

предходном периоду 

дата упуства како и 

на који начин ће се 

реализовати настава 

физичког васпитања 

обзиром да није 

могуће изводити 

наставу практично. 

Ученици имају 

задатак да направе 

презентацију на 

задате теме. 

  

Имају сви 

 

 

Ажурност у раду 

презентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици редовно обављају свој 

задатке и стога сам јако задовољна 

њиховом одговорношћу.  
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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, IV-2, IV-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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

Вријеме 

реализације: 26.10.-30.10.2020 

  

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 

Атлетика 

 

 

 

 

Вибер 

 Ученицима у 

предходном периоду 

дата упуства како и 

на који начин ће се 

реализовати настава 

физичког васпитања 

обзиром да није 

могуће изводити 

наставу практично. 

Ученици имају 

задатак да направе 

презентацију на 

задате теме. 

  

Имају сви 

 

 

 

Ажурност у изради 

презентација и 

њихова реализација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јако задовољна . сви ученици 

урадили презентације.  
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