
 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 

Поштоване колеге, 

У складу са новонасталом ситуацијом – уведеним ванредним стањем на територији 

Републике Србије и дописа МПНТР, од 17.03.2020. године настава се реализује учењем на 

даљину.  

Потребно је да обавестите чланове вашег стручног већа који су одељењске старешине да у 

току дана прикупе податке за све ученике свог одељења – број мобилног телефона и маил 

адресу. Те податке они прослеђују члановима свог Одељењског већа. 

Потребно је да обавестите све чланове вашег стручног већа да се настава учењем на 

даљину остварује неким од електронских видова комуникације са ученицима. Садржаји из 

одређених предмета биће емитовани на РТС Планети. Свако од наставника треба да види 

у којој мери су ти садржаји одговарајући за наше ученике. Све остале садржаје 

наставници припремају и размењују са ученицима путем неке од онлајн платформи 

(Zoom, Microsoft Teams, Moја школа) или путем Viber група, мејла, Google drive-a, сајта 

школе, Facebook странице школе или на неки други начин. 

Од данас се часови евидентирају у ЕС дневник, по редовном распореду часова. У белешци 

се пише да ли је наставни садржај емитован на РТС Планети, да ли је достављен преко 

неке од платформи, да ли су упутства дата мејлом или су коришћене видео конференције 

и други алати. За сваки уписани час мора бити јасно уписан облик комуникације са 

ученицима и коришћени канал комуникације.У припреми часова за учење на даљину могу 

се користити и готови материјали које пронађете на Интернету и код издавача уџбеника. 

Приликом припреме материјала чланови стручног већа могу се договорити да размењују 

материјале (не мора свако припремати за своје ученике). Нпр. може један наставник 

српског језика да припрема материјал за све ученике првог разреда, други наставник за 

ученике другог разреда итд.Потребно је водити рачуна о дневној оптерећености ученика, 

тако да сваки наставник доставља материјал ученицима оних одељења у којима има 

часове по распореду тог дана. 

Као што сте видели, у допису МПНТР на 5. страни, планирано је и праћење напредовања 

ученика. Оцењивање се спроводи само формативно, а по нормализовању наставе и по 

повратку у учионице, то може бити искоришћено за сумативно оцењивање на крају 

наставне године. 

 

         Директор школе 

         __________________ 


