
Основна школа Јован Јовановић Змај 

Школски трг 1, 24420 Кањижа 

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

 

Почетак реализације образовно – васпитног рада учењем на даљину је 17. 03. 2020.  

 У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус је на 
програмским саджајима општеобразовних и стручних предмета са највећим 

фондом часова.  

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СУ: 

1. ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ КОЈИ СЕ ЕМИТУЈУ НА ТРЕЋЕМ 

КАНАЛУ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ (РТС КАНАЛ 3): 

 Свакодневно, почев од 8.00 часова, 6 дана у недељи, биће емитовани посебно 

припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе. 

 Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који 

ће дан пре емитовања бити доступан на сајту: 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 час 

један од предмета који се полажу на завршном испиту.  

 У наредним данима биће емитовани часови и на језицима националних 

мањина, о чему ће школе бити благовремено информисане. На платформи РТС 

Планета биће доступни и други дигитални садржаји (снимци часова). 

 За ученике који имају ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3 потребно је да наставници 

припреме посебне материјале за учење 

 У случају да интернет није доступан свим ученицима, обавеза директора и 

одељенског старешина да распоред часова који ће бити емитовани на РТС 

Канал 3 редовно објављују. 

 Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета. 

 Наставници су у обавези да остваре комуникацију са ученицима и/или 

родитељима и када је потребно да дају додатна упуства за учење након 

емитованих садржаја. 
 

2. ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ КАО ПОДРШКА НАСТАВНИ НА ДАЉИНУ 

 Наставницима и ученицима на располагању је велики број онлајн платформи 
(Viber, Zoom, Microsoft Teams итд.), као и национална платформа за онлајн 

учење МОЈА ШКОЛА. Упуства и педагошке препоруке за коришћење ових 

платформи моћи ће да се нађу на интернет страници: www.rasporednastave.gov.rs  

 

3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

 Треба израдити недељног оперативног плана са кључним активностима у 
остваривању образовно-васпитног рада. Шаблон за оперативне планове 

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


можете преузети са сајта школе. Циљ овог планирања је да се обезбеди што већа 

укљученост ученика у различите видове учења, координисан рад наставника у 

припреми образовних материјала. Опреративне планове ЗА СВАКУ НЕДЕЉУ до 

10. априла (4 недеље: 1. недеља 16-20. март, 2. недеља: 23-27. март, 3. недеља: 

30. март- 3. април, 4. недеља: 6-9. април) треба урадити до 20.03.2020. и послати 

на мејл заменика директора: zmaj.j.jovanovic@gmail.com 

 

4. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ПЕРИОДУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

 На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу 
повратних информација, потребно је да наставници бележе податке о 

напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена 

(домаћи задаци, есеји, пројекти итд.). Своје продукте ученици могу достављати 

наставницима на пример путем мејла. По нормализовању услова и по повратку 

у учионице, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника могу бити 

значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године. 

Одељенске старешине треба да подстичу ученике на редовно учење и рад.  

 

5. ЕВИДЕНЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИХ АКТИВНОСТИ НА 

ДАЉИНУ 

 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 са напоменом о начину реализације (облик 

комуникације са ученицима и канал комуникације). Информације у бези е-

дневника: Гордана Содић 

 

6. ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА 

 Указујемо директорима и наставницима на потребу поштовања свих 

превентивних мера за спречавање ширења вируса COVID – 19, што значи да 

укупна комуникација и сарадња на планирању наставе треба да буду 

организовани тако да се смањи непосредни контакт и боравак већег броја људи 

у школи.  

 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА У ЗМАЈ ЗГРАДИ: УТОРАК И ПЕТАК 9,00-11,00 

 

Желим Вам пуно снаге и истрајности да истрајемо у наредном тешком периоду! 

 

У Кањижи, дана 16.03.2020. 

 

Szepesi Zoltán (Золтан Сепеши), директор 
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