ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ОШ“ЈАЈИНЦИ“ 2020/2021
од 15.03.2021.
У складу са Упутством број 610-00-00178/2021-07 од 12.03.2021. за организацију рада основних
школа од 15. до 19. марта ОШ „Јајинци“ саставила је следећи оперативни план рада
Први циклус
У складу са дописом број 601-00-00027/1/2020-15 од 12.08.2020, у ОШ“Јајинци“ настава се
остварује кроз непосредни образовно-васпитни рад у оквиру постојећег оперативног плана рада
школе.

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)

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СЕЛО РАКОВИЦА

Ученици похађају наставу по Основном моделу.
Ученици се не деле на групе (ученици броје до 15 ученика по одељењу).
У преподневној смени наставу похађају 1. и 2. разред (једне недеље)
У поподневној смени наставу похађају 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

У складу са Упутством број 610-00-00178/2021-07 од 12.03.2021. ОШ „Јајинци“ предлаже
следећи оперативни план рада за ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

Организација образовно-васпитног рада у другом циклусу

*Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе на даљину,
уз коришћење платформе Microsoft teams.
*Настава ће се одвијати према утврђеном и усвојеном распореду часова(787/2020 од 11.09.2020.)
и према Плану реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања,
ванредног стања или других ванредних ситуација и околности.
* ученици имају могућност да према потреби прате часове путем РТС-а, као додатну подршку у
учењу;
* часови трају 45 минута

РАСПОРЕД ЗВОНА (СТАРИЈИ РАЗРЕДИ)
1.час 13:00 – 13:45
2.час 13:55-14:40
Велики одмор(15 минута)
3.час 14:55-15:40
4.час 15:45-16:30
Одмор(15 минута)
5.час 16:45-17:30
6. час 17:40-18:25
*директор и стручни сарадници имају приступ платформи и прате наставу на даљину у реалном
времену, односно врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну подршку
наставницима;
* ученицима из осетљивих група школа је обезбедила додатну подршку за укључивање у наставу
на даљину омогућивши коришћење ресурса школе;
* наставницима и ученицима су обезбеђени дигитални уређаји;
*обезбеђена је редовна комуникација ученика и наставника путем платофме и постојећих вибер
група;
* реализацију ИОП планова наставници прилагођавају околностима наставе на даљину уз
подршку родитеља;

*

*Сви наставници упознати су са Додатним упутством за организацију рада основних школа од 15.
до 19. марта 2021.
*Наставници су обавештени о заштити података о личности и да не би требало да траже видео
записе и фотографије ученика

Београд 12.03.2021.

Директор школе
Јелена Ђорђевић

