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ОБАВЕШТЕЊЕ/НАРЕДБА 

 
Обавезе одељењских старешина приликом организације образовно-
васпитног рада учењем на даљину: 
 

1. Да упознају ученике и родитеље са начином орагнизације образовно-
васпитног рада учењем на даљину, који је обавезан облик наставе у 
насталој ванредној ситуацији, да ће овај облик рада бити континуирано 
праћен и вреднован од стране наставника и да ће на основу и тих 
резултата бити формиране закључне сумативне оцене на крају 
школске године. 

2. Да успоставе канал за редовну комуникацију са ученицима и/или 
њиховим родитељима, односно другим законским заступницима: 

a) Користећи електронске облике комуникације (мејл, групе на 
друштвеним мрежама), 

b) Телефонски позиви или SMS поруке. 
3. Да уколико имају ученике који немају могућности да на један од 

претходна два облика комуникације успоставе контакт са одељењским 
старешином, а касније и предметним наставницима, до уторка 
17.03.2020. године до 12,00 часова, доставе списак тих ученика са 
тачним адресама на мејлове: 

• Разредна настава на мејл: oszmajsvrazredna@gmial.com 
• Предметна настава на мејл: oszmajsvpredmetna@gmail.com 

4. Да предметне наставнике свог одељењског већа упознају са начином 
комуникације са сваким појединачним учеником на један од горе 
поменутих начина успостављања контакта (препорука је да кад год је 
могуће то буде комуникација мејлом). 

5. Да упознају ученике и родитеље: 
a) Да ће свакодневно почев од 17.03.2020. године од 08,00 часова, 

шест дана у недељи, бити емитовани посебно припремљени и 
адаптирани образовни садржаји за ученике ОШ, који обухватају 
обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са 
прописаним планом и програмом настве и учења. 

b) Часови ће бити емитовани на РТС  Канал 3, према распореду по 
разредима, који ће дан пре емитовања бити доступни на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.rasporednastave.gov.rs). 

c) За све ученике од 1. до 7. разереда ОШ емитоваће се образовни 
садржаји у блоковима од по два часа дневно. 

d) За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у 
блоковима од по три часа дневно (1 час-српски, 2 час-
математика, 3 час – један од предмета који који се полажу на ЗИ). 
Ово треба имати у виду приликом планирања додатне подршке 
од стране предметних наставника (презентације, задаци, 
вежбање). 
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e) У случају да интернет није константно или уопште доступан свим 
ученицима, распоред часова који ће се емитовати на РТС Канал 
3 биће истакнут на улазним вратима школе. 

f) Обавестити ученике и родитеље да ће на сајту школе 
www.oszmajsv.edu.rs бити постављен банер са линком ка сајту 
www.rasporednastave.rs и ка обавештењима која се односе на 
емитовање часова на РТС Канал 3. Такође обавестити ученике 
да редовно посећују сајт школе како би добили све остале 
информације које се односе на додатну подршку у учењу на 
даљину. 

g) Сви емитовани часови биће доступни на платформи РТС 
Планета, где се могу накнадно више пута прегледати, истог или 
наредних дана. О овој могућности, такође треба обавестити 
ученике и родитеље и уколико је потребно, дати одговарајућу 
подршку за приступ платформи. Обавестити ученике и родитеље 
да оператери неће наплаћивати проток и пренос података за 
наведене едукативне садржаје. 

6. Да упоредо са емитовањем ТВ емисија одржавају редовну 
комуникацију са ученицима и родитељима о свим облицима додатне 
подршке која се односи на учење на даљину и да их редовно упознају 
о свим новим детаљима и доступним информацијама и упутствима у 
учењу на даљину, као и позивом на број 011/735-05-57. 

7. Да редовно координирају и прате рад свог одељењског већа и да прате 
дневну и недељну оптерећеност ученика и иницирају измене уколико 
се процени да су ученици превише оптерећени. 

8. Да подстичу ученике на редовно учење и рад, да им пруже подршку у 
томе користећи различите видове електронске комуникације (макар и 
телефонски разговор) у циљу пружања психо-социјалне подршке у 
привремено отежаним условима учења, а и у циљу припреме за 
прелазак на редовни режим наставе и учења. 

9. Да информације о здравственом стању ученика добијене од родитеља 
ученика редовно прослеђују управи школе. 

10. Да редовно прате информације, упутства и захтеве надлежних органа 
и служби и да обезбеде проток информација ка одређеним 
корисницима.  

На сајту школе www.oszmajsv.edu.rs  ће бити постављен банер 
са линком ка сајту www.rasporednastave.rs и ка обавештењима која се 
односе на емитовање часова на РТС Канал 3. Такође обавестити 
ученике да редовно посећују сајт школе како би добили све остале 
информације које се односе на додатну подрушку у учењу на даљину. 

 

Директор школе 
 

.................................... 
Игор Димић 
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