
ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ 

НА ДАЉИНУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Поштовани ученици и родитељи/законски заступници ученика, обавештавамо 

вас да ће реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину почети 17. 

марта 2020. године. 

Свакодневно, почев од 8:00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани 

посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји, 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 доступни на сајту МПНТР 

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 

часа је један од предмета који се полажу на завршном испиту. 

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

накнадно и више пута погледати, истог или наредних дана, а оператери неће 

наплаћивати пренос података за наведене едукативне садржаје. 

Ученицима је на располагању и велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, 

Microsoft Teams), као и национална платформа Моја школа. Упутства и 

педагошке препоруке за коришћење ових платформи, као и обавештења о 

датумима у вези са почетком њиховог функционисања, моћи ће да се нађу на 

горе наведеној интернет страни и њихово коришћење је бесплатно.  

Позивамо све ученике ОШ „Краљица Марија“ да буду савесни и да усвајању 

нових садржаја приступе одговорно, јер ће њихово напредовање бити праћено од 

стране наставника и све кавалитетне формативне оцене и увиди наставника могу 

бити значајни и искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године, 

по нормализовању услова. 

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке 

настави, родитељи/други законски заступници могу добити позивом на број 

телефона 011/735 05 57. 

Пошто је установа у обавези да надлежно Министарство обавештава о 

здравственом стању ученика, молимо родитеље/друге законске заступнике да 

одељењске старешине обавештавају о здравственом стању ученика (само 

уколико је дете болесно, обавестити одељењског старешину). 

 

С поштовањем, остајте здраво 

Сања Павић-Рајак 

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

