
Оперативни план рада школе за 
почетак школске 2021/2022. године 
 
Први час 1. септембра 2021. године биће час одељењског 
старешине на коме ће се ученици упознати са распоредом 
часова, правилима понашања у школи и организацијом 
наставе у складу са епидемиолошким мерама. 

 
Први родитељски састанак за ученике свих разреда 
одељењске старешине одржаће у термину који  одреди 
одељењски старешина до 9. септембра.  
 

 

Модел по којем школа ради од 1. 9. 2021. 

1. Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе, 
према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу 
истовремено. 

2. Настава почиње у 9 сати. Час  траје 45 минута. 
3. Након сваког часа је одмор од 5 минута, осим после 3. часа када је 20 

минута, и након 5, када је 15 минута.  
4. Распоред часова је „огледало“. (Једне недеље су часови по распореду 

од првог до осмог, а наредне од осмог до првог. Промена се врши 
сваке недеље.) 

5. На улазу у школу постављени су апарати за дезинфекцију руку (на оба 
улаза у школу), а помоћни радници  брину о исправности дезо-
баријере, као и да сви, који улазе у школу, прођу кроз њу. Не 
дозвољавају улазак без маске. Воде рачуна да се маске не скидају. 

6. У свакој смени дежура по један наставник на спрату и води рачуна о 
ношењу маски и  поштовању епидемиолошких мера. 

7. У свакој учионици налази се посуда са пумпицом и алкохолом. 
8. Током великих одмора, када год то временске прилике дозвољавају, 

препоручује се да ученици бораве у школском дворишту. 
9. Ученици носе маску од уласка у зграду школе до тренутка када седну 

у клупу. Маску стављају само када разговарају или одговарају док су 



у учионици. У ходнику је маска обавезна, у дворишту није. У ходнику и 
дворишту воде рачуна о дистанци. 

10. Вакцинисани запослени могу да не носе маску. Маску стављају ако 
су мање од 1 м од друге особе; 

11. Невакцинисани запослени стално носе маску. 
12. Сваки ученик треба да има две маске, једну коју користи и једну 

резервну. 
13. Одељењски старешина треба да је у сталној комуникацији са својим 

ученицима и њиховим родитељима. У случају да неки ученик или члан 
његове породице има симптоме сличне ковиду, обавештава   
директора имејлом. 

14. У случају да запослени или члан његове породице има симптоме 
сличне ковиду обавештава  директора имејлом. 

15. Родитељ не може променити модел наставе захтевом. Потребна  је 
медицинска документација и препорука лекара. 

16. Наставници постављају материјал на „Гугл платформи“, како би 
ученици могли да прате наставу када одсуствују. 

17. Настава физичког треба да се одржава напољу све док то 
временски услови дозвољавају. 

18. Странке које долазе у школу најављују се дежурној помоћној 
радници и у случају да не могу да добију услугу испред школе, улазе 
појединачно. Не дозвољава се боравак више од једне странке у 
просторијама школе. Маска и дезинфекција руку су обавезни. 

19. Упознати све запослене у школи, ученике и родитеље ученика са 
садржајем  Стручног упутства за организовање и остваривање 
образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. 
години и упутствима о мерама заштите путем „Вајбер“ група, 
постављањем упустава на   сајт школе, родитељским састанцима и 
истицањем материјала на огласним  таблама у школи. 

20. Сви запослени треба да се придржавају епидемиолошких мера које 
су предвиђене Упутством ( физичка дистанца, ношење маски, прање 
руку…). 

21. Планирање и програмирање наставе наставници раде електронски. 
Такође, планови и извештаји на школском нивоу треба да буду у 
електронској форми. 

22. Родитељски састанци са родитељима ученика биће реализовани уз 
примену свих мера заштите од ширења вируса. Родитеље треба 
упознати са Стручним упутством за организовање и остваривање 
образовно васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. 
години и упутствима о мерама заштите. 



23. Уколико буде потребе за преласком на други или трећи модел 
наставе, за реализацију образовно-васпитних садржаја користиће се, 
као и прошле школске године, „Гугл учионице“ .  

24. На основу анализе опремљености школе за  наставу на даљину, 
закључено је да школа има техничких могућности да се настава 
реализује и прати у реалном времену. 

25. Оперативни план рада установе за почетак школске 2021/2022. 
године биће истакнут на огласној табли. 
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