Школска управа: Лесковац
Општина /град: Лесковац
Пун назив средње школе: Гимназија
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ
ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
ОД 1.9.2021.



Оперативни план рада Гимназије у Лесковцу за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у
словима пандемије вируса Covid -19 урађен је у складу са стручним
упутством МПНТР од 25.8.2021. године и дописом МПНТР од 27.8.2021.
године број 601-03-00033/1/2021-15 ( Обавештење о одлуци Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се
односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама
локалне самоуправе и на одређене категорије ученика за почетак шк.
2021/2022. и саставни је део Годишњег плана рада школе .



У Гимназији у Лесковцу План наставе и учења сачињен је у складу са Посебним
програмом за рад у условима пандемије вируса Covid-19 и у складу са стручним
упутством МПНТР од 25.8.2021. и дописом МПНТР од 27.8.2021.године .



Настава се од 1.септембра остварује по моделу I – образовно –васпитни рад у
школи кроз непосредни рад који је утврдио Тим за школе , за сва одељења у
школи, укупно 32 . Свака наредна промена организације рада, вршиће се на
основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у
раду школа.
Изборни програми се остварују наставом и учењем на даљину, сем када
ученици представљају резултате рада и када се оцењују.
Платформе које ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу :
viber група и google учионица
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ ПО
ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА
COVID- 19 у шк. 2021/22. од 1.9.2021. године

р.број
ПРВА СМЕНА
часа
1.
7:00- 7:45
2.
7:50- 8:35
3.
8:50- 9:35
4.
9:40-10:25
5.
10:30-11:15
6.
11:20-12:05
7.
12:10-12:55

р.број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДРУГА СМЕНА
13:30 – 14:15
14:20 – 15:05
15:20 – 16:05
16:10 – 16:55
17:00 – 17:45
17:50 – 18:35
18:40 – 19:25

У недељи када се настава реализује у преподневној смени дезинфекција ће
се вршити пре почетка наставе од 6:00 – 7:00 часова , за време великог
одмора од 8:35 – 8:50 часова, као и за време малих одмора : 7:45 – 7:50
часова , 9:35 – 9:40 часова , 10:25 – 10:30 часова , 11:15 – 11:20 часова ,
12:05-12:10 часова .

Од 12:55 до 13:30 часова : ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА ШКОЛЕ
Због ефикасности , помоћни радници – чистачи Гимназије , ЕШ „ Ђука
Динић“ и МШ „ Станислав Бинички“ , ће заједно вршити дезинфекцију
просторија школе.
У недељи када се настава одвија у поподневној смени дезинфекција ће се
вршити у времену од 19:25 до 20:00 часова на крају смене , као и за време
великог одмора од 15:05-15:20 часова и за време малих одмора од 14:1514:20 часова , 16:05-16:10 часова, 16:55 – 17:00 часова, 17:45-17:50 часова ,
18:35 – 18:40 часова .
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РАСПОРЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ГИМНАЗИЈЕ У
ЛЕСКОВЦУ за шк. 2021/22.
ДАТУМ
1– 3. 9. 2021.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
13:30-19:25

6 – 10. 9. 2021.

7:00-12:55

13 – 17. 9. 2021.

13:30-19:25

20– 24. 9. 2021.

7:00-12:55

27. 9 – 1. 10. 2021.

13:30-19:25

4 – 8. 10. 2021.

7:00-12:55

11 – 15. 10. 2021.

13:30-19:25

18 – 22. 10. 2021.

7:00-12:55

25 – 29. 10. 2021.

13:30-19:25

1 – 5. 11. 2021.

7:00-12:55

8 – 12. 11. 2021.

13:30-19:25

15 – 19. 11. 2021.

7:00-12:55

22 – 26. 11. 2021.

13:30-19:25

6 – 10. 12. 2021.

7:00-12:55

13– 17. 12. 2021.

13:30-19:25

20 – 24. 12. 2021.

7:00-12:55
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27 – 30. 12. 2021.
28 – 30. 12. 2021.

13:30-19:25
7:00-12:55

24 – 28. 1. 2022.

13:30-19:25

31.1 – 4. 2. 2022.

7:00-12:55

7 – 11. 2. 2022.

13:30-19:25

14 – 18. 2. 2022.

7:00-12:55

21 – 25. 2. 2022.

13:30-19:25

28.2 – 4. 3. 2022.

7:00-12:55

7 – 11. 3. 2022.

13:30-19:25

14 – 18. 3. 2022.

7:00-12:55

21 -25. 3 .2022.

13:30-19:25

28. 3 – 1. 4. 2022.

7:00-12:55

4– 8. 4. 2022.

13:30-19:25

11 – 15. 4. 2022.

7:00-12:55

18 – 21. 4. 2022.

13:30-19:25

26– 29. 4. 2022.

7:00-12:55

4 – 6. 5. 2022.

13:30-19:25

09 – 13. 5. 2022.

7:00-12:55

16 – 20. 5. 2022.

13:30-19:25

23 – 27. 5. 2022.

7:00-12:55
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30. 5 – 3. 6. 2022.

13:30-19:25

6 – 10. 6. 2022.

7:00-12:55

13 – 17. 6. 2022.

13:30-19:25
7:00-12:55

20- 21.06.2022.



Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

На основу утвређених критеријума оцењивања по стручним већима на седници
Педагошког колегијума, утврђени су следећи начини праћења и вредновања
постигнућа ученика : формативно оцењивање кроз редовно планско прикупљање
релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних исхода и
циљева
бележиће се у педагошкој свесци наставника . Пратиће се ангажовање
ученика на часу , одговорност према постављеним задацима , редовна израда домаћих
задатака , сарадња са другима и показано интересовање и спремност за учење и
напредовање, комуникација . Ради даљег планирања рада и праћења напредовања
ученика , наставник на почетку школске године процењује степен развијености
компетенција у оквиру одређене области , предмета , модула кроз иницијално
процењивање.
Сумативно оцењивање - вредновањем ученичких постигнућа на крају програмске
целине, модула , класификационог периода ( усмено испитивање ученика , писане
провере знања , петнаестоминутне провере знања које се најављују ученицима и
одржавају се према утврђеном распореду, писмени задаци).



Додатни начини пружања подршке ученицима:

Стручна служба ће пружати подршку ученицима у циљу прилагођавања начину рада и
условима у којима се изводи настава , у савладавању градива , техника и метода
успешног учења које одговарају индивидуалним карактеристикама ученика , пружање
помоћи ученицима у организацији дневних обавеза ( ритам радног дана) , подстицати
личну мотивацију ученика за наставу, пружање помоћи ученицима у савладавању
стреса , адаптацији мерама заштите од COVID-а 19. Све то ћемо организовати кроз
радионице, презентације , материјале , стручну литературу .
Одељењске старешине ће уз подршку стручне службе и кроз сарадњу са родитељима
пружати ученицима психосоцијалну подршку ради стварања позитивне атмосфере за
рад и односа међу њима .
Одељењске старешине, предметни наставници ће у току целе школске године, а
посебно у септембру месецу организовати информативно-саветодавни рад
на
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часовима редовне наставе , као и на часовима одељенског старешине и одељенске
заједнице и родитељским састанцима на тему пандемије и заштите од уношења и
преношења covid -19 и поштовању правила и прописаних епидемиолошких мера.
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
пружаће подршку ученицима у циљу јачања вербалне и ненасилне комуникације,
толеранције, конструктивног дијалога , превентивним активностима радити на
спречавању дигиталног насиља.


Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):

Локална самоуправа , Школска управа Лесковац , Завод за јавно здравље, Дечији
диспанзер , Полицијска управа ( школски полицајац) .


Начин праћења остваривања оперативног плана активности:

Кроз електронски дневник, viber групу „ Наставничко веће“ , електронске оперативне
планове наставника, електронске припреме наставника, записнике са седница стручних
већа, записнике са родитељских састанака , записнике са седница Наставничког већа,
Школског одбора, Педагошког колегијума, Савета родитеља,
кроз извештаје
одељењских старешина и руководиоца разредних већа , извештаје о посећеним
часовима , као и кроз полумесечни и месечни извештај о реализацији наставе по
посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 .

Директор
(потпис)
Драгана Цветановић
Уписати име и презиме директора
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