
Обавештење за ученике и родитеље 

 

Влада Републике Србије је због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи 

привремено обуставила непосредну наставу са ученицима у школама. 

Припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, путем 

учења на даљину. 

Почетак одвијања учења на даљину је 17.март 2020. 

Образовно васпитни рад путем учења на даљину одвијаће се преко ЕДУКАТИВНИХ 

САДРЖАЈА КОЈИ СЕ ЕМИТУЈУ НА ТРЕЋЕМ КАНАЛУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ 

(РТС3) за ученике основне школе: 

- Свакодневно од 8.00 часова, шест дана у недељи 

- Часови ће бити емитовани према распореду који ће бити објављен дан раније 

на сајту Министарства просвете (www.rasporednastave.gov.rs), као и 

свакодневно на сајту наше школе и на улазним вратима школе (за ученике који 

немају интернет) 

- За ученике од 1. до 7. разреда настава ће се одвијати у блоку од по два часа 

дневно 

- За ученике 8. разреда  блокови ће бити по три часа, увек српски и математика и 

трећи час један од предмета који се полажу на ЗИ 

- За ученике који се образују по ИОП-у биће извршена одговарајућа 

прилагођавања и достављање материјала према договору наставника и 

родитеља 

- Сви емитовани часови биће доступни на платформи РТС Планета, где се могу 

накнадно и више пута погледати, истог или наредних дана. Важно: за пренос 

интернет података са ове платформе неће се вршити наплата  

- Предметни наставници ће преко одељењских старешина остварити 

комуникацију са родитељима у вези са додатним упутствима и подршком, што 

важи за наставнике свих предмета (музичка култура, ликовна култура, страни 

језици, информатика, физичко васп. и других) 

- Наставници ће пратити рад и напредовање ученика путем ученичких продуката 

и домаћих задатака који ће им бити достављани (мејл, вибер и друге онлајн 

платформе), на основу чега ће бележити податке о напредовању ученика 

- Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све 

реализоване ТВ часове, као и друге онлајн видове остваривања наставе 

 

У Петроварадину,       Ружица Павловић, директор школе 

16.03.2020. 

http://www.rasporednastave.gov.rs/


 

 


