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ОБАВЕШТЕЊЕ/НАРЕДБА
Обавезе предметних наставника приликом организације образовноваспитног рада учењем на на даљину:
1. Да редовно прате распоред емитовања ТВ едукативних садржаја
као и саме едукативне садржаје на РТС Каналу 3 и пружају
ученицима подршку у њиховом савладавњу.
2. Да креирају додатне наставне садржаје користећи доступне
дигиталне уџбенике и остале ресурсе учења на даљину (онлајн
платформе, образовне софтвере, линкове ка видео и аудио
материјалима) и да их редовно достављају ученицима у складу
са својим оперативним плановима у оквиру редовног распореда
часова.
3. Да достављају ученицима одговарајуће наставне садржаје који ће
служити за праћење напредовања ученика и добијање повратних
информација након одгледаних ТВ часова или садржаја који су
сами наставници креаирали (додатне презентације, задаци за
вежбање, домаћи задаци, есеји, анализе, цртежи, пројекти,
структуирана вежбања идруго) уз давање прецизних упутстава о
начину и терминима достављања наставнику.
4. Да редовно прате напредовање ученика и континуирано воде
педагошку документацију и редовно ученицима и родитељима
дају повратну информацију о напредовању ученика.
5. На основу овог формативног праћења напредовања ученика биће
извршено сумативно оцењивање, поред већ постојећих оцена, и
на основу тога бити изведена закључна оцена на крају наставне
године. НАПОМЕНА: формативне оцене у току периода учења
на даљину су квалитативне, а не бројчане (не давати оцене).
6. За евиденцију О-В активности одговорни су наставници.
7. НАСТАВНИЦИ су у обавези да у електронски дневник
евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне
јединице/теме које су реализоване путем других видова
комуникације (РТС Планета, платформе за управљање
електронским учењем, упутства дата мејлом, путем друштвених
мрежа појединачно или групно, други алати за видео
конференције или доступни садржаји на интернету - линкови ка
видео, аудио или било ком другом едукативном садржају, обичан
телефонски разговор или пак достављен и предат одштампан
било какав едукативни садржај) са обавезном назнаком који
облик или канал комуникације са ученицима је коришћен. Ова
евиденција ће бити у функцији верификовања реализоване
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наставе, чиме се стварају услови за редован завршетак школске
године.
За ученике који наставу похађају по индивидуализованом начину
рада или по било ком ИОП плану, потребно је да наставници
припреме посебне материјале за учење и да их учине
доступним/достве ученицима на начин који договоре са њиховим
родитељима. Такође су у обавези да воде педагошку
документацију за ове ученике и да редовно извештавају ученике
и родитеље о њиховом напредовању.
Наставници наставних предмета који ће бити мање заступљени
преко РТС Канал 3 или у опште неће бити заступљени (музичка и
ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, страни
језици, техника и технологија, информатика и рачунарство и др.)
у обавези су да сами креирају наставне садржаје поштујући сва
претходно дата упутства држећи се својих оперативних планова
и распореда часова.
Сви наставници своје планиране активности (недељни
оперативни план) достављају на мејлове:
• Разредна настава на мејл: oszmajsvrazredna@gmial.com
• Предметна настава на мејл: oszmajsvpredmetna@gmail.com
Рок за достављање оперативних планова за прву недењу почев
од 17.03.2020. године је уторак 17.03.2020. године до 12,00
часова, а за остале недеље рок је петак текуће за наредну
недељу.
ТВ 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).

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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