Прилог 1
Школска управа: Сомбор
Општина /град: Оџаци
Пун назив средње школе: Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај”
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ
ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
За месец ДЕЦЕМБАР
Напомена: Оперативни план се доставља надлежној школској управи на сагласност
најкасније 27.08.2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС
Доситеј. Уколико постоји потреба за променама у оперативном плану у појединим
елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа и директор школе
доставља измењен оперативни план на сагласност.

1. Модел организације наставе који се примењује у средњој школи (заокружити модел
који се примењује):
1.1. настава се остварује по МОДЕЛУ А (онлајн настава) - сва одељења (уписати
укупан број одељења)
1.2. настава се остварује по МОДЕЛУ Б (комбинована настава) - сва одељења (уписати
број одељења)
2. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу
(опционо за школе): Гугл учионица (Google Classroom)
3. Распоред часова (ексел табела, линк...) по данима за сваки разред са временском
организацијом (сатница):
4. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: увид у активности ученика,
израду домаћих задатака, редовност приступа платформи, усмене провере знања
5. Додатни начини пружања подршке ученицима: постављање едукативног материјала,
упућивање ученика на разне линкове ради проширивања знања, уважавање
индивидуалних способнсти, израда ИОП планова и материјала за ученике са којима се
реализује ИОП2.
6. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): нема
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7. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да ће наставу пратити онлајн:
(уписати посебно за сваки разред):
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти

Број ученика који не похађају наставу у школи
0
0
0
0

8. Начин праћења остваривања оперативног плана активности: извештавање
наставника о реализацији планова, провера часова реализованих на Гугл учионици
(Google Classroom), провера еДневника од стране психолога и директора школе.
9. Психолози и директор ће једанпут недељно упоређивати планове и припреме
наставника са есДневником и материјалом постављеним на Гугл учионицу.
Директор
(потпис)
___________________________
Марија Матовић
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