
СЕДНИЦА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

 

Закључци: 

1. Сва одељењска већа су у обавези да доставе недељни оперативни план 

рада по разредима и предметима водећи рачуна о недељном оптерећењу 

ученика у складу са узрасним карактеристикама. 

План се доставља на офис платформу стручним сарадницима и то:  

За период 17-21.3.2020.године до 20 часова, на дан 17.3.2020.године. 

За сваку следећу недељу оперативне планове достављати до суботе до 

20 часова за наредну недељу.  

2. Сваки предметни наставник, тј.одељењски старешина у млађим 

разредима, на основу овог оперативног плана, израђују свој детаљни 

оперативни план рада, који ће му користити за вођење евиденције у Ес 

дневнику. 

3. У првој недељи ( до 21.3.2020.) не уписивати ништа у Ес дневник, јер 

очекујемо да школе у наредним данима добију додатне информације у 

вези са новим могућностима организације учења на даљину уз 

коришћење ИКТ. 

4. Одељењске  старешине су у обавези да направе ВИБЕР групу (за сада) у 

којој ће бити сви ученици једног одељења и предметни наставници који 

предају у том одељењу. На Виберу достављају ученицима материјале за 

рад. 

5. Одељењске старешине су у обавези да координају рад са предметним 

наставницима који предају у том одељењу. 

6. Потребно је да све одељењске  старешине редовно обавештавају 

родитеље о распореду  наставе на каналима РТС-а- Канал 3 и РТС 

Планета. Овај распоред школа је у обавези да недељно поставља на сајту 

школе, ФБ страници школе и спољашњој огласној табли. 

7. Одељењске старешине су обавези да сваког радног дана до 10 часова, 

путем офиса на адресу стручних сарадника доставе информацију о 

здравственом статусу ученика добијене од родитеља- број оболелих и 

разлог. Дежурни стручни сарадник има обавезу да информацију 

проследи надлежној школској управи. 



8. За ученике којима је потребан индивидуализован приступ у раду ( 

ИОП1, ИОП2), предметни наставник је у обавези да достави радни 

материјал за ученика преко платформе ( нпр.Вибер) 

9. За ученике који нису у могућности да користе електронске видове 

комуникације, предметни наставник, по истој динамици са оперативним 

планом, доставља стручној служби на офис материјале за рад.  

Родитељи ће моћи да преузму материјале за рад понедељком, од 10-12 

часова, тако што ће се јавити дежурном запосленом на улазним вратима 

школе.  

10. Уколико наставник у реализацији наставних садржаја користи 

материјале других колега, обавезно нагласити аутора.  

11. Препоручује се да у наредном периоду запослени проуче начин 

функционисања образовних платформи ( Viber, Zoom, Microsoft Teams, 

Akademija Uči Slobodno,…).  

12. Током трајања ванредног стања, школа ће бити откључана, дежураће по 

један стручни сарадник, један административни радник и 2 помоћна 

радника и то у периоду од 8-15 часова. 

13. Дежурни стручни сарадник је у обавези да на дан дежурства прати 

редовно информације, упутства и захтеве надлежних органа и служби и 

да обезбеди проток информација ка одређеним корисницима. 

14. Информације за сајт школе и ФБ страницу прослеђују се Милици 

Андоновић и Ивани Цветковић. 

15. Уколико је предметном наставнику потребна помоћ стручних сарадника 

у изради наставних материјала, могу се обратити путем офиса или 

Вибера. 

16. Стручни сарадници ће у наредном периоду радити на покретању блога, 

на коме ће бити доступне радионице, материјали за рад са ученицима, у 

домену организације времена и слободног времена, техника учења и 

друго. 

17. Стручна већа 6.разреда треба да ШТО ПРЕ заврше избор уџбеника и 

доставе путе офиса помоћнику директора одабране уџбенике и ауторе. 

18. Током трајања наставе на даљину наставници су у обавези да прате и 

бележе постигнућа ученика ( есеји, домаћи задаци, презентације, цртежи 

и др) како би могли да формирају сумативне оцене. 

 

 



НАПОМЕНА: 

Све важне информације биће благовремено доступне запосленима, ученицима 

и родитељима. 

БУДИТЕ ЗДРАВИ, БРИНИТЕ О СВОЈИМ БЛИЖЊИМА! 

 

У Пироту,  

16.3.2020.године 

Директор школе,  

Тугомир Цветковић, проф. 

 


