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ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

Рајка Тадића 10.   31250 Бајина Башта 

Телефони: 031/ 865-174 (централа) 

031/ 863-785 (директор) 031/ 863-785 ( факс ) 

е-маил: osrpavicevicbb@ptt.rs   www.osrpavicevic.edu.rs 

бр. 01.151/21  .од 15.04.2021. 

На основу процене Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19, препоручених на 

седници одржаној 13.04.2021. године ,министарства просвете науке и технолошког развоја   је 

донело  упутство  да се од 19.04.2021 школске 2020/21.године, настава у основним школама 

организује на начин како је то прописано Стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21.години од 11.августа 2020 и 

Правилником о посебном програму образовања и васпитања  (број: 601-00-00027/4/2020-15 од 

19.8.2020.године, Основна школа „Рајак Павићевић“, усвојила је:  

 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ  ОД 19.04.2021. 

МАТИЧНА ШКОЛА У БАЈИНОЈ БАШТИ-ПРВИ ЦИКЛУС 1-4.РАЗРЕДА 

1. Сва одељења  од 1-4.разреда  имаће редовну наставу у школи. 

2. Часови трају по 30 минута. 

3. Због прописане физичке  дистанце међу ученицима свако одељење дели се на две једнаке  

групе до 15 ученика (група А и група Б). 

4. Групу А чини прва половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника. 

5. Групу Б чини друга половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника. 

6. Од  понедељка 19.04.  2021, у првој наставној недељи распоред група је следећи: 

                                                      ГРУПА „А“ 

1.и 3.разред 2.и4.разред 

1.час 800-830 1.час 800-830 

Кухиња-доручак 20 минута 2.час 835-905 

2.час 850-920 Кухиња-доручак 20 минута 

3.час 925-955 3.час 925-955 

4.час 1000-1030 4.час 1000-1030 

     ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА 

                                                      ГРУПА „Б“ 

1.и 3.разред 2.и4.разред 

1.час 1050-1120 1.час 1050-1120 

Кухиња-ужина 20 минута 2.час 1125-1155 

2.час 1140-1210 Кухиња-ужина 20 минута 

3.час 1215-1245 3.час 1215-1245 

7. Наредне седмице група „Б“ полази од 8 часова, а група „А“ од 1050 (групе се мењају седмично) 

8. Распоред учионица је следећи: 

-1.разред , 2.разред  и одељење 4/4 наставу имају у својим учионицама на спрату 

-3.разред у кабинетима: биологија (3/1), српски  језик „1"(3/2) и српски језик „2“(3/3). 
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-4.разред у кабинетима: историја (4/1), математика „1“(4/2) и географија (4/3) 

9. Овакав распоред остаје све док се стање потпуно не стабилизује када ћемо се вратити 

старом редовном режиму рада по сменама. 

10. Ученици групе која  те недеље има мање часова биће упућивани да погледају снимљене 

часове на РТС Планета.Фонд часова наставе у школи:  група која прва долази увек четири часа, 

група која друга долази увек три часа(Интегрисаним међупредметним приступом у планирању и 

пројектном наставом у оквиру једног часа реализоваће се повезани садржаји више предмета: 

дигитални свет 1.р, пројектна настава 2.и3.р, чувари природе 4.р, као и часови грађанског 

васпитања ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање ). 

11. Страни језик и верска настава изводе се у пуном фонду. 

12. Ученичка кухиња Школа организује рад ученичке кухиње уз примену свих препоручених 

хигијенско заштитних мера. Због физичке дистанце међу ученицима, сервираћемо  оброке у   

4 временска термина за ученике првог циклуса. 

13. Изјашњавање.Родитељи имају право да се изјасне о виду наставе коју ће похађати  њихово 

дете (настава у школи или на даљину). Уколико се родитељ изјасни да ученик  похађа наставу 

на даљину, онда ће оно часове морати пратити на медијском јавном сервису, а у школу доћи 

само да се изврши провера знања, тј оцењивање. Одељенске старешине да провере да ли у 

њиховим одељењима има такве деце, да их евидентирају и доставе педагогу школе. 

14. Детаљне информације о почетку наставе и начину организације и рада можете пратити на 

сајту школе ( www.osrpavicevic.edu.rs ) , као и на facebook и instagram страници школе. 

 

15. Дежурства.Све учитељице првог разреда су дежурне (не одвајају се од ученика), док за остале 

разреде важи правило по једна дежурна за сваки разред. 

16. Продужени боравак: Школа организује рад продуженог боравка на следећи начин:  

- Продужени боравак се организује за ученике 1.и2.р.(једна тзв. хетерогена група). 

- Подела групе продуженог боравка се врши на групу „А“ и групу „Б“. 

- Када група „А“ има наставу, група „Б“ је у продуженом боравку, након завршетка часова 

групе  се смењују.  

- Радно време продуженог боравка у оваквим условима је од 745-1400.  

17. Линије кретања: Улаз и излаз у школу за ученике  1. разреда, будући да их прате родитељи 

је из Светосавске улице па на школско игралиште. Због бржег растерећивања простора, 

остали разреди могу да користе оба улаза у школу и за улазак и за излазак из школе.  

 

МАТИЧНА ШКОЛА -ДРУГИ ЦИКЛУС (УЧЕНИЦИ ОД 5-8.р.) 

1. Часови трају по 30 минута. 

2. Због прописане дистанце међу ученицима свако одељење дели се на две једнаке  групе до 

15 ученика (група А и група Б). 

3. Групу А чини прва половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника. 

4. Групу Б чини друга половина ученика тога одељења, по азбучном реду из дневника. 

5. Одељења 5.-8.р. имаће комбиновани модел организације наставе (комбиновани модел 

подразумева комбиновање и смењивање  наставе у школи и наставе путем медијског јавног 

сервиса). 

6. У понедељак 19.04.2021. у школу ће доћи групе „А“ 5,6,7.и 8.разреда, док ће групе „Б“ тога 

дана наставу пратити путем телевизије. У уторак 20.04.2021. у школу ће доћи групе „Б“ 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/


3 
 

5,6,7.и 8.разреда, док ће групе „А“ тога дана наставу пратити путем телевизије и г-

платформе.   

7. Оптерећеност ученика: 

разред Бр.часова у школи Бр.часова путем телевизије 

5. Сваки дан по 5 часова 3 часа 

6. Четири пута по 5 часова и једном 6 часова 3 часа 

7. Два пута по 5 часова и три пута по 6 часова 3 часа 

8. Два пута по 5 часова и три пута по 6 часова 4 часа 

 

8. Смањење фонда часова непосредног рада са ученицима у школи: 

Разред  Предмет и број часова умањења 

5. По један час физичких активности, ликовне културе и музичке културе 
 

6. По један час физичких активности, верске наставе(грађанског васпитања) и технике и 
технологије  

7. По један час физичких активности, верске наставе(грађанског васпитања) и технике и 
технологије 

8. По један час физичких активности, верске наставе(грађанског васпитања) и технике и 
технологије 

 

9. Надокнада редукованих часова: Интегрисаним међупредметним приступом у планирању и 

пројектном наставом. 

10. Задужења наставника чији су часови делом редуковани: Наставници предмета где је дошло 

до делимичног смањења фонда непосредног рада, биће распоређени на дежурства у школи 

и друге послове. 

11. Распоред дежурства наставника  
 

Место 

дежурства 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

 

Кухиња и 

двориште  

 

 
Нада  
Јеремић 

 
Печеничић 
Љубинка 

 
Тутић  
Радмила 

 
Станојевић 
Жељко   

 
Печеничић 
Љубинка 

Спрат 

изнад 

управе 5.р  

 
Тутић  
Радмила 

 
Јекић  
Весна  

 
Пурић Тихана 

 
Нада  
Јеремић 

 
Марина 
Караклић 

Централни  

хол 

6. разред 

 
Благојевић 
Даница 

 
Благојевић 
Даница 

 
Новаковић 
Емилија 

 
Новаковић 
Емилија 

 
Благојевић 
Даница 

Западни 

хол 

7. разред 

 
Радовановић 
Драган  

 
Радовановић 
Драган 

 
Весна  
Ристић 

 
Радовановић 
Драган 

 
Богдановић 
Видоје  

Источни 

део школе 

8. разред 

 
Богдановић 
Видоје  

 
Арсенијевић 
Бранка 

 
Слободанка 
Милинковић  

 
Печеничић 
Љубинка 

 
Драгица 
Борањац 
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12. Наставници предметне наставе имају обавезу да седмично 5 сати (један сат дневно) посвете 

подршци ученика који су тај дан часове пратили на медијском јавном сервису, тако што ће им 

на договорен начин користећ гугл учионицу слати задатке, вежбе инструкције у дигиталном 

формату. 

13. Временска артикулација часова: 

Часови у школи: 

 

Бр.часа 5,6, 7.и 8.разред 

1. 1315-1345 

2. 1350-1420 

Ужина 20 минута 

3. 1440-1510 

4. 1515-1545 

5. 1550-1620 

6. 1625-1655 

Часови на телевизији: 

Разред  Сатница емитовања 
часова 

разред Сатница емитовања 
часова 

Пети разред РТС 2 800-830 Седми разред РТС 3 945-1015 

835-905 1020-1050 

910-940 1055-1125 

Шести разред РТС 3 800-830 Осми разред РТС 3 1130-1200 

835-905 1205-1235 

910-940 1240-1310 

 1315-1345 

 

14. Изабрана платформа је „Гугл-учионица“.  

 

15. Распоред одељења по учионицама (кабинетима): 

одељење учионица 

5/1 Учионица р.наставе бр.35 

5/2 Учионица р.наставе бр.36 

5/3 Учионица р.наставе бр.37 

5/4 Учионица р.наставе бр.38 

6/1 Каб.географије 

6/2 Каб. историје 

6/3 Каб. Математике „1“ 

7/1 Каб. Српски језик "1“ бр.9. 

7/2 Каб. Српски језик“2“ бр.10. 

7/3 Каб. биологија 

7/4 Каб. Енглески језик 

8/1 Каб.физике 

8/2 Каб.ликовне културе 

8/3 Каб.Математике „2“ 

8/4 Српски језик „3“библиотека бивша 
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Распоред кабинета је сталан и не мења се до нормализације наставе, осим кад су у питању 

часови информатике (изводе се у кабинету за информатику) или неопходни експерименти 

из хемије (изводе се у кабинету хемије). 

 

16. Ученичка кухиња Школа организује рад ученичке кухиње уз примену свих препоручених 

хигијенско заштитних мера.  

17. Више детаља биће на сајту школе: www.osrpavicevic.edu.rs  и fb страници школе. 

18. Распоред часова у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 19.4.2021. 

http://raspored.rs/pub/?pid=b8v  

19. Распоред часова у Основној школи „Рајак Павићевић“ , ИО Пилица 19.4.2021. 

http://raspored.rs/pub/?pid=1ljv  

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА 

1. У саставу ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта су издвојена одељења у Пилици 

(осморазредна школа), Јасиковицама (комбиновано одељење од 4 разреда) и Црвици 

(комбиновано одељење од 3 разреда). 

2. Ниједан разред у ИО Пилица не прелази 15 ученика, а комбинована одељења имају  испод 

15 ученика. 

3. Настава у свим издвојеним одељењима (Јасиковице, Црвица и Пилица) изводи се у школи, 

према редовном распореду са часовима који трају по 30 минута. 

4. Доручак у ђачкој трпезарији у Пилици одвијаће се у два термина и то: 

 ученици 1-4.разреда од 830-850, а ученици 5-8.разреда од 905-925. 

5. У току су преговори са предузећем које превози ученике о корекцији реда вожње због 

скраћења часова. 

6.  Дежурства: 

Редни 
број 

Место 
дежурства 

 
Понедељак 

 
Уторак 

 
Среда 

 
Четвртак 

 
Петак 

 

 
 

1. 

 
Кухиња, 
школа 

 
Тихана 
Пурић 

 
Бојана 

Петронијевић 

 
Марина 

Јелисавчић 
 

 
Радмила 

Тутић 

 
Никола 

Стаменић  
 

 
2. 

 
Двориште, 

школа 

 
Павловић 
Негосава 

 
Нада 

Јеремић 

 
Силвана 
Штрбац 

 

 
Десанка 

Печеничић 

 
Драгана 

Ивановић 
 

 

 

 

 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА 

             У саставу школе су укупно 39 одељења.      

Школа Бр.одељења Бр. учионица 
и кабинета 

Рачунар, интернет, 
пројектор  

Интерактивна 
табла 

Матична школа 29 25 25 2 

Ио Пилица 8 9 9 1 

Ио Јасиковице 1 1 1 / 

Ио Црвица 1 1 1 / 

 

                            НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА 

           Праћење и вредновање постигнућа ученика спровешћемо у складу са важећим 

правилником о оцењивању. Ученици који наставу буду пратили на даљину, у договорено време и 

уз поштовање мера хигијенске заштите треба да дођу у школу ради проверавања и оцењивања. 

                          НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

          Директор школе, помоћници директора школе, стручни сарадници, спољашњи сарадници, 

као и саветници из школске управе, вршиће континуирано непосредно и посредно праћење 

остваривања плана активности. Извештавање вршити на планираним обрасцима. 

                                           

                                                         ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ 

 

1. Први час посветити  упознавању ученика са појмом пандемије и заштите од COVID-a 19, 

водећи рачуна о узрасту ученика и његових могућности да схвате дату материју. Нагласити 

ученицима важност прања руку, одржавања физичке дистанце и ношења заштитних 

маски. 

2. Родитељи свако јутро треба да провере температуру детета и уколико дете има 

повишену температуру не треба да га шаљу у школу. О томе обавестити одељенског 

старешину. 

3. Боравак у учионицама: највише 15 ученика. 

4. Ученици не мењају учионице. 

5. Обустављају се активности где је могуће повећано лучење аеросола: певање (хор и 

часови певања), викање, навијање, колективни спортови. 

6. Наставници физичког и здравственог васпитања добили су посебна упутства. 

7. Пре и после часова, на великом, малом одмору и приликом одласка у тоалет избегавати 

гужве(број ученика у тоалету треба да одговара броју кабина).    

8. Школско наставно и ненаставно осбље све време боравка у школи треба да носи 

заштитне маске. 

9. Препоручује се да ученици носе маске све време боравка у школи, али се она може 

одложити када ученик седи у својој клупи и прати наставу. Маска се носи приликом 

одговарања и сваког разговора. 
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