Техничка школа „Радоје Љубичић“
Николе Пашића 17, Ужице
Дел број :253
Датум 18.03.2020.

Оперативни план рада школе –за време трајања ванредног стања, од 16.марта 2020.
Техничка школа „Радоје Љубичић" Ужице
Активност
Обавештавање свих запослених,
наставника и стручних сарадника о
препорукама МПНТРС за наставу на
даљину
Постављање информација и материјала на
сајту школе, улазним вратима као и
Facebook страни – за ученике, родитеље,
наставнике, запослене

Начин реализације
Преко E-mail-a, Viber групе наставника и
запослених

Носиоци
Управа школе, ПП служба

Временски оквир
У време трајања учења
на даљину, а почевши
од 16.03.2020.

Прикупљање материјала и постављање на
сајт и на улазна врата школе

У време трајања учења
на даљину, а почевши
од 16.03.2020.

Састанак Педагошког колегијума и
одељењских старешина ради
прецизирања активности и координације

Састанак преко Форума школе за запослене,
на Google диску, израда оперативног плана
рада школе, прецизирање активности и
усаглашавање
Састанак преко Форума школе за запослене
на Google диску и разматрање оперативног
плана рада школе, прецизирање активности
и усаглашавање
Израда појединачних и збирних оперативних
планова и прослеђивање школској управи
путем мејла
Одељењске старешине су телефоном, E
mail-ом, Viber- ом контактирали родитеље у
циљу преношења информација, добијања
сагласности за бројеве телефона и E-mail
адреса ученика

Особа задужена за сајт, особа
задужена за друштвене мреже,
управа школе, ПП служба,
одељењске старешине и
наставници
Педагошки колегијум,
одељењске старешине

Управа школе, наставници,
стручни сарадници

17.03.2020.

Наставници, стручни сарадници,
управа школе

Једном седмично
(понедељак)

Одељенске старешине, Управа
школе

16.03.2020.

Седница Наставничког већа

Израда седмичних оперативних планова
рада и слање ШУ
Контактирање родитеља ученика како би
били обавештени о начину реализације
наставе на даљину, добијање усмене
сагласности родитеља за контакт са
ученицима путем електронске

17.03.2020.

комуникације
Отварање вибер група, креирање mail
група по одељењима, формирање гоогле
учионица - за сваки предмет посебно
Постављање основних смерница за
координација рада између наставника –
кроз групе за одељењска већа и централну
групу
Образовни видео – садржаји за ученике на
платрорми РТС Планета (општеобразовни
и стручни предмети)

Онлајн часови путем информационо комуникационих технологија

Недељно планирање образовно –
васпитног рада
Извештавање путем образаца за поједина
одељења

Праћење здравственог стања ученика

Одељењске старешине контактирају ученике
и формирају групе, а предметни наставници
формирају гоогле учионице
Кроз размену е-маилова, вибер групе,
обавештења и материјале који се каче на
платформу

Одељењске старешине,
предметни наставници, управа
школе, ПП служба
Наставничко веће, управа, ПП
служба

Од 16.3.2020.

Постављање банера са свим линковима на
сајт школе, на којима се може приступитти
лекцијама
Предметни наставници дају додатна
упутства ученицима за учење након
емитованих садржаја
Реалиазација садржаја предмета на основу
прописаног плана и програма наставе и
учења електронским путем (вибер групе,
путем мејла, онлајн платформи, Google drive,
Google учионице, сајта школе...), према већ
утврђеном распореду часова и календару
рада
На посебно припремљеном обрасцу
наставници планирају онлајн наставу на
недељном нивоу
Предметни наставници попуњавају извештај
на крају радне недеље и постављају га у
фасциклу одељења на Google disk.
Одељењске старешине састављају извештај
о реализованим активностима, укључивању
ученика у рад и оптерећењу ученика; прате
е- дневник и уписивање активности.
Одељењске старешине у комуникацији са
родитељима долазе до информација о
здравственом стању ученика и о томе
обавештавају помооћника директора или

Управа школе, особа задужена
за сајт, предметни наставници,
одељењске старешине

У складу са програмом
платформе РТС Планета
а почевши од
23.03.2020.

Предметни наставници,
одељењске стрешине

Од 17.3.2020.

ППС, наставници

Од 17.3.2020.

Наставничко веће, управа, ПП
служба

Од 17.3.2020.

Одељењске старешине,
помоћник директора, директор

Од 12.3.2020.

Од 16.3.2020.
У току трајања наставе
на даљину

Пружање помоћи наставницима у изради
наставних мареријала, израда образаца за
планирање, координација и сарадња са
одељењским старешинама
Подстицање и мотивација ученика,
пружање помоћи одељењским
старешинама
Евалуација одржаних активности,
предлози за нове начине организације
Остале активности школе

директора
ППС пружа помоћ наставницима у изради
наставних материјала за наставу на даљину.
Прослеђивање нових образаца преко Gmaila
Припрема материјала за сајт школе: како
успешно учити,технике учења, слободно
време, напредовање кроз учење...
Преглед одржаних активности, евалуација
од стране управе школе и ПП службе,
повратна информација наставницима
Према годишњем плану рада школе за
школску 2019/2020.годину

ППС, наставници

Од 17.3.2020.

ПП служба, одељењске
старешине

За време учења на
даљину

Управа школе, ПП служба

Сваке седмице

Сви запослени

До краја школске
године

Директор школе:
Данијела Ненадић
_____________________

