
ЈУ „Техничка школа“, Бања Лука
Ул. Ђуре Даничића 2А

ЈИБ:4400896670002

  
На основу чл. 132. Закона о средњем образовању и васпитању РС („Сл.гл.РС“ бр. 41/18), те дописа 

Републичког педагошког завода РС бр. 07/2.01/032
 

 

о организовању наставе за вријеме ванре

 
 У складу са одлуком РПЗ-а, да средње школе у 
средстава комуникација на даљину, ЈУ Техничка школа 
наставне садржаје на начин за који сматра

Циљ оваквог вида организовања наставног процеса је у томе да се оствари пренос корисних података 
између предметних наставника и ученика као и даља комуникација између њих, 
реализације наставних јединица.  
 

С обзиром на број ученика, одјељења и смјерова у Техничкој школи
се изучавају, веома је захтјевна организација оваквог вида наставног проц
начин: 

1. Сваки разредни старјешина ће направити вибер групу са својим одјељењем, а предметни наставници ће
разредном старјешини достављати потребан материјал, који ће он благовремено прослијеђивати ученицима
објављивати у вибер групи. 

2. Сваки предметни наставник има обавезу да по
назив и садржај наставнејединице у дане у које имачас према важећем распореду.

3. Предметни наставници ће појединачне наставне јединице  припрема
слати према седмичном фонду разредним старјешинама оних одјељења на које се те наставне јединице односе

4. Начин размјене података може бити остварен и на други начи
наставници, разредници и ученици се договоре да им је тако ефикасније (нпр: google drive, zoo

5. У случају потребе за двосмјерном комуникацијом између ученика 
наставника, разредник ће предметног наставника укључити у вибер

6. Школа ће на располагању имати презентације у формату 
информисати ученике  путем вибер групе.

7. Предвиђено вријеме за горе наведене активности и комуникацију са ученицима је сваки радни дан у
периоду од 9.00 часова до 13.00 часова. У наведеном периоду, сви предметни наставници и разредни 
старјешина, дужни су да буду на располагању ученицима.

8. Све наставне материјале које ће предметни наставници просл
потребно је да пошаљу и на е-маил (који ће им накнадно бити достављен)
активностима наставника.  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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На основу чл. 132. Закона о средњем образовању и васпитању РС („Сл.гл.РС“ бр. 41/18), те дописа 
Републичког педагошког завода РС бр. 07/2.01/032-614-35/20 од 18.03.2020. године, директор доноси сљедећу 

О Д Л У К У 
организовању наставе за вријеме ванредне ситуације 

 
I 

а, да средње школе у Републици Српској, организују наставу уз коришћење 
средстава комуникација на даљину, ЈУ Техничка школа Бања Лука ће организовати наставу и реализовати 
наставне садржаје на начин за који сматрамо да је у овом тренутку најприхватљивији. 

Циљ оваквог вида организовања наставног процеса је у томе да се оствари пренос корисних података 
између предметних наставника и ученика као и даља комуникација између њих, а у сврху

II 
 

С обзиром на број ученика, одјељења и смјерова у Техничкој школиБања Лука, као и број предмета који 
се изучавају, веома је захтјевна организација оваквог вида наставног процеса, те ће се она одвијати на сљ

старјешина ће направити вибер групу са својим одјељењем, а предметни наставници ће
разредном старјешини достављати потребан материјал, који ће он благовремено прослијеђивати ученицима

Сваки предметни наставник има обавезу да пошаље разредном старјешини одјељења у ком предаје,
назив и садржај наставнејединице у дане у које имачас према важећем распореду. 

Предметни наставници ће појединачне наставне јединице  припремати у дигиталном облику, те исте
едним старјешинама оних одјељења на које се те наставне јединице односе

Начин размјене података може бити остварен и на други начин, осим Вибер-ом, ако предметни
наставници, разредници и ученици се договоре да им је тако ефикасније (нпр: google drive, zoo

У случају потребе за двосмјерном комуникацијом између ученика појединих одјељења и предметних
едметног наставника укључити у вибер групу. 

Школа ће на располагању имати презентације у формату – Power Point, о чему ће 
информисати ученике  путем вибер групе. 

Предвиђено вријеме за горе наведене активности и комуникацију са ученицима је сваки радни дан у
периоду од 9.00 часова до 13.00 часова. У наведеном периоду, сви предметни наставници и разредни 

рјешина, дужни су да буду на располагању ученицима. 
Све наставне материјале које ће предметни наставници прослијеђивати разредним старјешинама,

(који ће им накнадно бити достављен) како би се водила евиденција о 
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На основу чл. 132. Закона о средњем образовању и васпитању РС („Сл.гл.РС“ бр. 41/18), те дописа 
35/20 од 18.03.2020. године, директор доноси сљедећу  

организују наставу уз коришћење 
ће организовати наставу и реализовати 

Циљ оваквог вида организовања наставног процеса је у томе да се оствари пренос корисних података 
а у сврху што потпуније 

, као и број предмета који 
еса, те ће се она одвијати на сљедећи 

старјешина ће направити вибер групу са својим одјељењем, а предметни наставници ће 
разредном старјешини достављати потребан материјал, који ће он благовремено прослијеђивати ученицима и 

шаље разредном старјешини одјељења у ком предаје, 

ти у дигиталном облику, те исте 
едним старјешинама оних одјељења на које се те наставне јединице односе. 

ом, ако предметни 
наставници, разредници и ученици се договоре да им је тако ефикасније (нпр: google drive, zoom, skyp...) 

појединих одјељења и предметних 

о чему ће разредне старјешине 

Предвиђено вријеме за горе наведене активности и комуникацију са ученицима је сваки радни дан у 
периоду од 9.00 часова до 13.00 часова. У наведеном периоду, сви предметни наставници и разредни 

ђивати разредним старјешинама, 
како би се водила евиденција о 



ЈУ „Техничка школа“, Бања Лука
Ул. Ђуре Даничића 2А

ЈИБ:4400896670002

 
 Извјештаје о реализованим наставним јединицама, предметни наставници ће достављти помоћнику 
директора на е-маил: tsblpomocnici@gmail.com
 

 
 Одјељенске старјешине, предметни наставници и помоћници директора су дужни да воде евиденцију о 
реализованим наставним јединицама и наставним садржајима.
 

 
 За благовремено постављање информација на интернет страницу школе, задужује се Дејан Ковјенић.
 

 Детаљна упутства за професоре, на основу којих ће они припремати радне материјале, објавиће се на 
интернет страници школе. 
 

 
 Организација наставе за вријеме ванредне ситуације, почиње од 23.03.2020. године.
 

Уколико се покаже да постоје неки 
сљедећу, а све у циљу што ефикаснијег одвијања наставног процеса, колико год је то могуће с обзиром на дате 
околности.  

 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

 

                 У Бањој Луци, 19.03.2020. године

  

 

 

                 Доставити: 

- Републичком педагошком заводу РС
- Интернет страница школе 
- а/а 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
„Техничка школа“, Бања Лука 

Ул. Ђуре Даничића 2А, тел.: (051) 348 212, e-mail: ss07@skolers.org
4400896670002 , Организациони код: 08150007 

 
III 

Извјештаје о реализованим наставним јединицама, предметни наставници ће достављти помоћнику 
@gmail.com. 

IV 

Одјељенске старјешине, предметни наставници и помоћници директора су дужни да воде евиденцију о 
реализованим наставним јединицама и наставним садржајима. 

V 

За благовремено постављање информација на интернет страницу школе, задужује се Дејан Ковјенић.

VI 
 

Детаљна упутства за професоре, на основу којих ће они припремати радне материјале, објавиће се на 

VII 

Организација наставе за вријеме ванредне ситуације, почиње од 23.03.2020. године.

Уколико се покаже да постоје неки недостаци, начин комуникације ће се кориговати у току недеље за 
што ефикаснијег одвијања наставног процеса, колико год је то могуће с обзиром на дате 

VIII 

 

У Бањој Луци, 19.03.2020. године    Директор 

        мр Кристина Мрђа

Републичком педагошком заводу РС 

@skolers.org 
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Одјељенске старјешине, предметни наставници и помоћници директора су дужни да воде евиденцију о 

За благовремено постављање информација на интернет страницу школе, задужује се Дејан Ковјенић. 

Детаљна упутства за професоре, на основу којих ће они припремати радне материјале, објавиће се на 

Организација наставе за вријеме ванредне ситуације, почиње од 23.03.2020. године. 
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