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ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Поштовани родитељи и ученици,
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р Србије, број 601-009/2020-01 од 16.3.2020.године, а како је због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено
обустављен непосредни образовно- васпитни рад у основним и средњим школама на територији
Републике Србије, то је у циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја припремило оперативни план за наставак рада школа у отежаним
условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да
привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовноваспитног рада са ученицима.
Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.
У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус је на програмским
садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим фондом часова.
Осим тога, школе су у обавези да, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на
даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмисле начине за остваривање садржаја и у
свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења.
У циљу остваривања једнаких права на образовање све деце, када не постоји могућност
успостављања комуникације са ученицима уз употребу информационо-комуникационих технологија
школе су у обавези да изнађу алтернативне начине у пружању подршке у учењу, водећи рачуна о свим
препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19.
Смернице за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем учења на даљину у
периоду када нема непосредне наставе, а у зависности од нивоа образовања и васпитања и облика који
је предвиђен, су:
1. Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитују на трећем каналу Радиотелевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе
Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени
и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне
јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.
Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре
емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
www.rasporednastave.gov.rs.

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа
дневно.
За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од
којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на
завршном испиту. Ово треба имати у виду приликом планирања додатне подршке предметних
наставника (презентације, задаци за вежбање).
На школском сајту постављен је банер са линком ка сајту www.rasporednastave.gov.rs и ка
обавештењима која се односе на емитовање часова на РТС Канал 3.
Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и
више пута прегледати, истог или наредних дана. О овој могућности, такође, треба обавестити ученике

и родитеље и уколико је потребно, дати одговорајућу подршку за приступ овој платформи. Такође,
потребно је обавестити ученике и родитеље да оператери неће наплаћивати проток и пренос података
за наведене едукативне садржаје.
Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници ће у сарадњи са одељењским старешинама,
остваривати потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима и када је потребно да
дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за
вежбање у радној свесци, домаћи задаци - есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго).
Ово се односи и на предмете који ће бити мање заступљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичка
култура, ликовна култура, физичко и здравстено васпитање, страни језици, техника и технологија,
информатика и друго).
Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању је велики број онлајн
платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Моја школа.
Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену
материјала у функцији савладавања програмских садржаја.
Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет
страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно.
На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и
обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.
Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави, родитељи могу
добити позивом на број телефона 011/735 05 57.
На основу свега напред наведеног, моле се родитељи да одељењским старешинама дају своје
контакт телефоне и мејл адресе у циљу пружања подршке процесу учења у периоду ванредног стања
и размене релевантних информација.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо
допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и
тиме ублаже њене последице, па ћемо у складу са тим све релевантне информације редовно
саопштавати путем сајта школе.
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