
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОШ“ЈАЈИНЦИ“ 2020/2021 

на основу дописа 610-00-00013/2021-07 од 12.01.2021.  

и  

У складу са дописом број 601-00-00027/1/2020-15 од 12.08.2020, ОШ“Јајинци“ је саставила 

оперативни план рада у матичној школи у Јајинцима и издвојеном одељењу у селу Раковица. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОШ“ЈАЈИНЦИ“(МАТИЧНА ШКОЛА) 

  

Организација образовно –васпитног рада у првом циклусу  

Ученици млађих разреда долазе сваки дан у школу. 

Сва одељења млађих разреда се деле на две групе (Група А и група Б). 

Часови трају 30 минута. 

Ученици похађају наставу у пре подневним терминима. 

Организација боравка: 

Укупан број деце који долази у боравак је 25. 

Формиране су 2 групе. 

Исхрана у боравку служи се деци преко кетеринга. 

Исхрана се служи у трпезарији школе уз све мере превенције и предострожности.(На основу 

препоруке из дописа). 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА (МЛАЂИ РАЗРЕДИ) 

1. час 08:00-08:30  (Група А) 

2.час 08:35-09:05 (Група А) 

Велики одмор (простор за дезинфекцију) 

3. час  09:20-09:50 (Група А) 

4. час 09:55-10:25 (Група А) 

Простор за дезинфекцију учионица и проветравање 

1.час 11:00-11:30 (Група Б) 



2. час 11:35-12:05 (Група Б) 

Велики одмор (простор за дезинфекцију) 

3. час 12:20-12:50 (Група Б) 

 

-Организација образовно-васпитног рада у другом циклусу 

 

Школа се одлучила за комбиновани модел. 

Ученици долазе у школу у поподневној смени. 

Ученици од 5. до 8. разреда се деле на две групе (група А и група Б) 

Ученици долазе у школу наизменично. 

Група А долази једне недеље у школу  понедељком, средом и петком. 

Група Б долази једне недеље у школу уторком и четвртком. 

Следеће недеље се групе ротирају. 

Број ученика која борави у школи не прелази 50% од укупног броја. 

Ученици када не бораве у школи имају обавезу да наставу прате код куће преко РТС канала. 

Наставни материјал за ученике и додатна подршка ученицима биће реализована преко 

платформе Microsoft teams. 

Такође ученици који су се определи да похађају наставу на даљину имају обавезу да долазе на 

проверу знања у школу у предвиђеним терминима. 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА (СТАРИЈИ РАЗРЕДИ) 

РАСПОРЕД ЗВОНА (СТАРИЈИ РАЗРЕДИ) 

1.час  13:30-14:00 (Група А или Б) 

2.час 14:05 -14:35 (Група А или Б) 

Велики одмор простор за чишћење и дезинфекцију 

3.час 14:50-15:20 (Група А или Б) 

4.час 15:25-15:55 (Група А или Б) 

            5.час 16:00-16:30(Група А или Б) 

6. час 16:35-17:05 (Група А или Б) 



 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОШ“ЈАЈИНЦИ“(ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СЕЛО РАКОВИЦА) 

 

На основу спроведене анкете ученици млађих разреда у селу Раковица похађају наставу у школи. 

Ученици ће похађати наставу по Основном моделу. 

Ученици се не деле на групе (ученици броје до 15 ученика по одељењу). 

Боравак ће се организовати у зависности од потреба родитеља. 

У пре подневној смени наставу ће похађати 1. и 2. разред (једне недење) 

У поподневној смени наставу ће похађати 3. и 4. разред (једне недеље). 

Потом ће се групе ротирати идуће недеље. 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА (СЕЛО РАКОВИЦА) 

Пре подневна смена 

1. час 8:00-8:30 

2.час 8:35-9:05 

Велики одмор простор за чишћење и проветравање 

3. час 9:20-9:50 

4.час 9:55-10:25 

После подневна смена 

1. час 11:00-11:30 

2. 11:35-12:05 

Велики одмор простор за чишћење и дезинфекцију 

3.час 12:20-12:50 

4.час 12:55-13:25 

 

 

*Сви запослени школе су добили Упутство о мерама превенције за Корона вирус –Ковид 19 

*Сви запослени су добили Препоруке за поступање у случају појаве Ковид вируса у школи. 

*Одређена је и просторија где ће боравити ученик уколико има неке од симптома Ковид вируса. 



*Задужена је особа која ће мерити температуру запосленима. 

*На уласку у школу биће постављен пано са свим неопходним информацијама и мерама 

превенције Ковида 19. 

*Сви родитељи ученика наше школе су обавешетени о организацији рада школе путем сајта и 

одељенских старешина. 

 

Београд 20.01.2021.                                                                             Директор школе 

                                                                                                                   Јелена Ђорђевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


