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ПРЕДМЕТ: Организација рада школе и завршетак првог полугодишта  

                       школске 2020/2021.године у складу са Упутством Министарства       

просвете, науке и технолошког развоја 

 

 

С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни 

Уредбе за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове 

мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно-

васпитном раду за школску 2020/2021.годину, а у циљу очувања безбедности и здравља 

ученика и запослених Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 

доставило додатно упутство за организацију рада основних и средњих школа и 

образовања одраслих и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021.  

Према наведеним мерама Школа је извршила измене оперативног плана. 

Измењен оперативни план је усвојен на састанцима Тима за обезбеђење квалитета и 

развој школе  30 новембра 2020.године и као такав прихваћен од стране Педагошког 

колегијума на седници одржаној 30 новембра 2020.године  и  Наставничког већа од 

30.11.2020.године  . План ће бити представљен и Школском одбору, Савету родитеља и 

Ученичком парламенту. 

 

Школу за основно и средње образовање са домом ,,Свети Сава“ похађа 151 ученикa са 

сметњама у развоју, са територије Републике Србије (69 ученика и полазника су из 

Установе за децу и младе ,,Сремчица“; 14 ученика из Центра за заштиту одојчади,деце 

иомладине,,Звечанска“ а остатак су ученици у домском смештају). 

Делатност Школе је основно, средње образовање и васпитање и функционално основно 

образовањеодраслих. 

Образовно-васпитни рад остварује се путем наставе на даљину уз коришђење 

одговарајуђих платформи односно система за управљања учењем које је Школа 

изабрала . Овим моделом наставе обезбеђује се остваривање прописаних циљева, 

исхода и стандарда постигнућа у складу са ИОП-ом 2, коришћењем информационо-

комуникационе технологије. 

Настава на даљину организује се за све ученике првог и другог циклуса основне 

школе,полазнике основног образовања одраслих, за ученике средње школе. 

Школа осигурава континуирану комуникацију са надлежним службама, ученицима, 

родитељима/законским заступницима, Установом за децу и младе ,,Сремчица“(у складу 

са инструкцијама Министарства за рад,запошљавање, борачка и социјална питања и 

препорукама надлежног епидемиолога); Центром за заштиту одојчади, деце и омладине 

,,Звечанска“ (у сладу са њиховом комисијом за спречавање интрахоспиталних 

инфекција), а по потреби и са центрима за социјални рад, општинама и здравственим 

установама. 
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Ученицима и полазницима је потребан структуриран индивидуализован приступ у раду 

(прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана ИОП-а 2.) 

Поштујући специфичности представљене у педагошким профилима и индивидуалним 

исходима учења, наставнициприлагођавају наставне материјале за учење и чине их 

доступним ученицима,на начине који одговарају њиховим родитељима/законским 

заступницима. 

Одељенске старешине у сарадњи са наставницима остварују потребну комуникацију са 

ученицима и/или њиховим родитељима/другим законским заступницима и дају додатна 

упутства за учење, пружају подршку у томе при чему користе различите видове 

електронске комуникације. Ова комуникација је у функцији пружања психосоцијалне и 

здравствене подршке за ученике и родитеље/др.законске заступнике. 

Стручни сарадници помажу наставницима у изради наставних материјала који се могу 

користити приликом учења на даљину као и у комуникацији са 

родитељима/др.законским заступницима. Родитељи/други законски заступници у 

складу са својим могуђностима, контролишу процес учења и подстичу ученике на 

редовност у раду.Ученици и полазници добијају потребна упутства за вежбање, израду 

задатака или других продуката који ће сами или уз помоћ родитеља/др.законских 

заступника, зависно од узраста или дигиталних компетенција достављати 

наставницима. 

 

План наставе и учења у складу са посебним програмом 

 

Планови наставе и учења за ученике су Школским програмом  прилагођени потребама, 

специфичностима и развојним могућностима ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, и то у делу операционализације исхода учења и начина остваривања и 

вредновања исхода учења.Наставне јединице у основној школи ће се реализовати према 

Плану реализације наставе у случају непосредне ратне опасности,ратног 

стања,ванредног стања и околности за основну школу. 

 Сви ученици се образују премаиндивидуалном образовном плану, као последњем и 

најконкретнијем нивоу операционализације циљева, задатака, активности и исхода 

учења.  

У том смислу ће се одвијати и остваривање Посебног програма, уз уважавање смерница 

из стручних упутстава. То, у првом реду, значи да ће приоритет имати наставни 

предмети са највећим фондом часова (српски језик и књижевност и математика), а 

потом они за које су  мали ИОП тимови оценили као суштинске у остваривању исхода 

учења за дати циклус и који су од посебног значаја за подстицање  развоја ученика.У 

првом циклусу су то свет око нас/природа и друштво и физичко и здравствено 

васпитање,а у другом предмети које ће ученици полагати на завршном испиту и 

физичко и здравствено васпитање. У средњој школи су то општеобразовни предмети и 

практична настава. 

Реализација плана наставе и учења за основно образовање и васпитање ће се одвијати 

на даљину са флексибилним приступом, када се има у виду да се сви ученици образују 

према индивидуалном образовном плану, што подразумева прилагођавање садржаја, 

метода поучавања, темпа, услова, оцењивања, исхода учења и др. 

Из тог разлога не постоји могућност формулисања универзалног начина остваривања 

плана наставе и учења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, већ само 

универзалних начела која се морају поштовати приликом остваривања овог плана а то 



3 
 

су, поред флексибилности, прилагођеност, животворност (чврсто повезивање 

садржаја са светом личних искустава ученика), персонализација (подешавање свих 

аспеката образовно-васпитног рада личним потребама, одликама и могућностима 

ученика), ефективност (најбољи однос уложеног труда и постигнутих резултата) и 

рационализација (такав избор садржаја који обезбеђује постизање кључних исхода 

учења).  

Трајање часа 

Часови на свим нивоима образовања, ће трајати 30 минута, што је у складу са 

Посебним програмом, стручним упутствима и Школским програмом. 

У школи постоје капацитети за успешну реализацију наставе на даљину који имају 

функцију очувања квалитета образовања и васпитања ученика. 

МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ 

 

Први циклус основне школе  

Настава у првом циклусу основне школе ће се одвијати путем наставе на даљину. 

Настава почиње у 8,00 часова и завршава се у 10.30 часова. 

 Други циклус основне школе  

Настава у другом циклусу ће се одвијати путем наставе на даљину. 

Наставаза ученике почиње у 8.00 часова и завршава се у 11.30 часова. 

 

 Средња школа  
Наставау средњој школи ће се одвијати путем наставе на даљину. 

Настава за све ученике  почиње у 8.00 часова и траје у складу са распоредом часова до 

11.30 часова. 

 

Функционално основно образовање одраслих 

Настава за полазнике у Фунционалном основном образовању одраслих ће се одвијати 

на даљину имајући у виду да су ученици / корисници из Установе за децу и младе 

,,Сремчица“. 

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према 

утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице из Плана 

реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног 

стања или других ванредних ситуација и околности, са напоменом о начину 

реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације.) 

У евиденцију присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису 

присуствовали часу путем наставе на даљину. 

 

Наставници ће припреме за наставне јединице сачињавати у дигиталној форми, кад год 

је то могуће, имајући у виду чињеницу да се сви ученици образују према 

индивидуалном образовном плану, што значи да сваки ученик има другачије 

дефинисане циљеве и исходе учења за сваки наставни предмет понаособ. 

 

Динамика рада ће се утврђивати за сваког ученика понаособ, што зависи од потреба 

ученика, специфичних здравствених сметњи, прописаних терапија од стране 
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ординирајућих лекара, као и од њиховог дневног ритма активности. 

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ различитим облицима 

наставе на даљину и врше инструктивни-педагошки надзор, односно пружају 

саветодавну подршку наставницима. 

 

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

Настава на даљину ће се организовати добрим делом на начин који је примењиван у 

условима актуелне епидемиолошке ситуације. При том имамо у виду све јаке стране и 

све слабости примењиваног модела које смо уочили у овом периоду.  

Највеће потешкоће с којима смо се сусрели у поменутом периоду реализације наставе 

на даљину јесу недостатак техничких ресурса у породицама ученика и врло низак ниво 

дигиталних компетенција ученика и њихових родитеља, што битно и суштински 

ограничава избор адекватног приступа.  

Временски оквир часова у овом виду наставе је крајње флексибилан, јер се нужно 

прилагођава потребама и могућностима ученика и њихових породица, тако да је могуће 

да се он одвија током доброг дела дана путем размене информација између наставника 

и ученика, између самих наставника, између самих ученика и између родитеља. При 

том се настоји да се кључне активности реализују у преподневним часовима, када су, 

по претпоставци, ученици најодморнији. Динамика рада ће се утврђивати за сваког 

ученика понаособ што зависи од потреба ученика, специфичности и од њиховог 

дневног ритма активности. 

Ученици се упознају и са распоредом онлајн наставе која се одвија преко Јавног 

медијског сервиса Србије, на калалима РТС 2, РТС 3и РТС Планета, али су могућности 

праћења доброг дела садржаја мале, осим када је реч о платформама прилагођеним 

ученицима са сметњама у развоју.  

Други извор наставних садржаја је школски сајт, који је већ припремљен за унос нових 

наставних јединица.  

Вибер се показао као употребљиво средство у реализацији наставе на даљину, јер је 

искуствено најближи највећем делу ученика и њихових родитеља.  

Наставници ће припремати наставне јединице, односно наставне садржаје у свим оним 

форматима који су погодни за размену с ученицима, односно које ученици и њихови 

родитељи познају  и за чије отварање имају техничких могућности. 

Садржаји ће бити презентовани у виду текстова, слика, скица, шема, видео и аудио 

приказа, а биће слати и линкови који воде до одређених едукативних и/или васпитних 

садржаја.  

Домаће задатке и одговоре ће ученици размењивати путем СМС порука, Вибера, мејла, 

и то у виду текста или фотографија урађених задатака. 

Одговори и радови ученика су део формативног оцењивања, односно поступка праћења 

и вредновања постигнућа. 

 

У подршку ученицима ће бити укључивани и родитељи, односно хранитељи и други 

законски заступници, у мери у којој је то неопходно, што значи да  ће наставници са 

њима остваривати редовну размену коришћењем описаних медија. 

У реализацији наставе на даљину укључиваће се и стручни сарадници и медицинска 

служба темама из овог домена рада, а у складу са индивидуалним плановима рада, 

Годишњим планом рада школе, Школским програмом и Школским развојним планом. 
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 Начин остваривања наставе на даљину за ученике који не располажу  

потребним материјалним ресурсима  
 

Анализе вршене током реализације наставе на даљину као и искуства стечена током 

предходног периода, показују да значајан део наших ученика не располаже нити 

одговарајућим техничким средствима (обично имају старији модел, паметног телефона, 

али не и рачунар/лаптоп/таблет и скромне капацитете мреже) нити адекватним 

дигиталним компетенцијама.  

Овај проблем се не може решити на одговарајући начин у кратком року и 

задовољавајућем степену, јер изискује значајна материјална средства. На подизању 

дигиталних компетенција ученика се ради континуирано, али су исходи такође 

ограничени из сасвим разумљивих разлога (развојне сметње које се односе и на 

когнитивне способности).  

 

Решење које смо примењивали током наставе на даљину у другом полугодишту 

школске 2019/2020. године се показало као одрживо: одељењске старешине и 

предметни наставници су припремали садржаје у штампаном облику и достављали их 

или путем поште или су их родитељи/хранитељи преузимали лично у Школи.  

Комуникација с ученицима ће се одвијати путем телефона (инструкције, праћење и др.) 

а са родитељима/хранитељима и лично. Уколико се испостави да у неким случајевима, 

због сложеног здравственог стања неће бити могуће извршити проверу знања у школи, 

то ће бити учињено такође коришћењем преосталих техничких могућности (телефоном, 

СМС-ом, мејлом). Уколико буде могуће да се ученик периодично испитује у Школи, 

настојаћемо да помогнемо породици на тај начин што ћемо организовати превоз 

школским возилом, уз поштовање свих мера здравствене заштите.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

 

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика 

обављаће у складу са Законом, Правилником о оцењивању ученика, Школским 

програмом и индивидуалним образовним плановима ученика.  

Уопште узев, праћење развоја, напредовања и ангажовања, као и оцењивање ученика ће 

се обављати коришћењем образаца за формативно оцењивање који садрже све 

неопходне елементе за остваривање овог сегмента образовно-васпитног рада. У Школи 

постоји неколико типова тих образаца, тако да ће сваки наставник моћи да се определи 

за један од њих а може и да сачини своју форму, која ће морати да садржи све 

побројане елементе (процена развоја, напредовања, ангажовања и оцењивање.)  

Вредновање исхода ће се остваривати у складу са Школским програмом и 

индивидуалним образовним плановима ученика, али и специфичностима наставе на 

даљину, као новог момента. Генерално гледано, ово су основни начини вредновања 

исхода који ће се примењивати док траје образовно-васпитни рад у посебним условима:  

 

*провере знања и вештина путем вербалне комуникације: 

- једноставни вербални одговори (речју или реченицом) на једноставна, конкретна и 

прецизна питања;  

- допуњавање, довршавање, показивање, препознавање, повезивање, бирање између  

понуђених одговора, избор између ДА и НЕ одговора:  
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* проверезнања и вештина путем невербалне комуникације: 

- моторичким извршавањем вербалних налога („покажи“, „понови“, „уради“, „прати“ и 

сл.);  

- налозима да се нешто покаже, повеже, групише, споји или раздвоји, сортира, сложи, 

изабере;  

- налозима да се нешто допуни / доврши / повеже / покаже / идентификује / нацрта / 

обележи / означи оловком/бојицом или моторичким актом . 

 

* писане провере знања: 

- путем писмених и контролних задатака; 

- путем разних тестова и квизова (коришћењем свих видова одговора – заокруживањем 

понуђених одговора, подвлачењем, штиклирањем, прецртавањем, повезивањем, 

допуњавањем, довршавањем започетог и сл.)  

- израдом цртежа, скица, шема и сл.  

 

* провере стечених практичних вештина и умења: 

- израдом скица, шема и модела; 

- израдом делова производа и готових производа према задатим техничким 

спецификацијама; 

- извођењем одређених радњи (нпр., бушење, закивање, савијање, штеповање, 

ушивање,мерење, биговање, перфорирање,ламинирање,пластифицирање,припрема 

земљишта, сетва, садња, брање, аранжирање итд.); 

- извођењем следа операција у технолошком процесу; 

- читањем и разумевањем техничких налога; 

- препознавањем алата, уређаја и апарата; 

- правилним избором и безбедном употребом алата, уређаја и апарата; 

- правилним и безбедним одржавањем алата, уређаја и апарата  

- спровођењем мера заштите на раду. 

 

У сврху праћења напредовања ученика, а тиме и вредновања остврености исхода, 

наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју;  

 

* посматрају и бележе коришћењем педагошке свеске (активност ученика начасу, 

начин укључивања у рад, начин остваривања комуникације са другим ученицима, 

мотивисаност, заинтересованост, спремност да помогну другу/другарици);  

 

* креирају ситуације за учење прилагођене способностима сваког појединог ученика, 

прате и бележе начин вођења ученика кроз активност, врсте интервенције (подстицање, 

усмеравање, навођење, физичко навођење,тактилно -кинестетичко) , да ли ученик и у 

којој мери прихвата помоћ вршњака  

 

* осмишљавају и прилагођавају начин комуникације (вербална, невербална, сликовна, 

гестовна, гестовно-вербална, тактилно-кинестетичка) и сложеност комуникације 

индивидуалним особеностима ученика ; 
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* израђују наставни и дидактички материјал за учење и вежбање прилагођен 

индивидуалним особеностима учења и рада ученика (показивање задатог појма, 

препознавање уз навођење, обележавање потребног појма, повезивање, заокруживање, 

груписање, записивање, препознавање написаног одговора, допуњавање,  показивање 

задатог појма на рељефној слици, препознавање уз навођење, повезивање, груписање 

рељефних појмова, записивање, препознавање написаног одговора, и сл.);  

 

* осмишљавају и израђују материјал за примену и исказивање наученог у новим, 

сличним ситуацијама, на новим, сличним садржајима;  

 

* осмишљавају игре и активности у којима ученици могу да прикажу и искажу стечена 

знања/вештине;  

 

* изводе наставу ван учионице како би ученици у реалним, животним ситуацијама 

исказали стечена знања и вештине;  

 

* осмишљавају и заједно са ученицима реализују пројекте који ће служити практичној 

примени стечених знања и вештина;  

* израђују тестове за процену нивоа усвојености исхода (иницијалне, завршне, 

контролне и писмене вежбе...) прилагођене индивидуалним карактеристикама ученика;  

 

* у односу на постављене исходе ученику се нуде опције ради лакшег исказивања 

усвојених садржаја:  

- бирање између две показане слике;  

- допуњавањем започетог низа одабиром из низа понуђених одгвора;  

- показивањем и препознавањен задатог садржаја;  

- груписањем садрђаја који су слични или сити по неком својству;  

- играње домина са словима;  

- проналажење задатог слова/бројке у речи или низу;  

- одређивање (показивањем, именовањем) положаја слова у речи (иницијални, 

медијални, финални), бројке у низу или математичком изразу, односно неког другог 

садржаја;  

- уочавање недостајућих елемената у неком скупу;  

- допуњавањем или довршавањем неке целине;  

- допуњавањем речи у задатој реченици;  

- препознавање садржаја који је сликовно приказан;  

- именовање показаног садржаја у различитим формама (писана, сликовна/визуелна, 

аудитивна, тактилна...);  

- израдом одређених форми од канапа, шмиргл папира, зрневља и разног другог 

материјала;  

- формирање разредне збирке предмета по неком својству;  

- писање задатих слова, бројки, геометријских фигура и других облика по песку, 

брашну, кредом по табли...;  

- писање-цртање слова, бројки, геометријских фигура и других садржаја помоћу 

шаблона;  
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- опцртавање слова, бројки, геометријских фигура и других садржаја израђених од 

картона, дрвета;  

- писање –цртање слова, бројки, геометријских фигура и других садржаја по фолији 

преко задатог модела;  

- ређање картица са словима у низ-реч;  

- писање краћих речи по диктату;  

- глобално читање – придруживање картица речи конкретним предметима;  

- састављање реченица од картона са исписаним познатим речима;  

- причање по низу слика (постављањем слика у редослед, вербално);  

- препознавање радње на слици (показивањем, имитацијом, именовањем);  

- давање одговора на питања у вези са причом, текстом, вербално или невербално;  

- давање одговора на питања са „Да“ или „Не“ (гестом, покретом главе, речју);  

- учествовањем у драматизацији текста, могућим начином комуникације ученик 

показује разумевање ликова, догађаја и радњи у тексту.  

 

* израђују техничке налоге, скице, моделе, техничке спецификације производа или 

делова производа. 

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка 

ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити 

дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. 


