ОБАВЕШТЕЊА
31.03.2020. година.
Обавештење за одељењске старешине 8. разреда и ученике 8.
разреда.
Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у
школе за ученике са
2020/2021. годину.

посебним

способностима

за

школску

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

30.03.2020. година
Поштовани,
прослеђујемо допис министра просвете, науке и технолошког
развоја у вези са планирањем и организацијом наставе на даљину
у ванредном стању – почетни резултати и изазови.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

29.03.2020. година
Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 30.03. ДО 03.04. 2020.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

26.03.2020. година
Поштоване/и,
достављамо вам допис министра просвете, науке и технолошког
развоја о промени календара образовно – васпитног рада за
период када је планиран пролећни распуст у основним и средњим
школама.
Потребно је да се упознате са садржајем дописа.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

24.03.2020. година
Поштовани,
За све наставнике и ученике су отворени налози за Microsoft
Teams. Уколико желите да користите платформу Microsoft Teams
потребно је да се јавите на школски мејл borozm@yahoo.com или
да се чујемо телефоном.
Одељењске старешине су у обавези да преузму кодове са своје
одељење.
ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

Поштоване колеге и колегинице,
У складу са специфичностима организовања онлајн наставе у
време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања
ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну
пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на
платформама за учење (различити облици дигиталног насиља,
непримерени коментари и др.).
Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате
пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн
учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика
утицати на оцену из владања на крају школске године.
Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике
на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе

непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају
непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.
Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика
које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља
посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да
поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о
томе извести надлежну Школску управу.
Захваљујемо се на сарадњи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

23.03.2020. година
Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД 23 – 27. 2020.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

20.03.2020. година
Допуна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика
у периоду учења на даљину.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

19.03.2020.годинa
Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког
развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је
у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на
даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју
Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља
и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се

успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних
материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија
Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у
Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.
У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и
технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број
приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да
користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће
бити достављени путем мејла који је школа у информационом
систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством,
након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге
наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози
достављати посредством разредног старешине и родитеља).
Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе,
поред
упутстава
која
су
доступна
на
адреси
https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене
су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да
онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су
првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат
у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У
припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у
наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су
већ доступна текстуална упутства.
Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему
дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену
садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора.
Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel,
OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у
пакеду MS Office 365.
У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама
за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у
Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку
(e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике
и ученике у Вашој школи.
Срдачно,
Сектор за дигитализацију у просвети и науци
РАСПОРЕД ОБУКА

19.03.2020.годинa
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Основцима и средњошколцима у Србији доступна
предавања и на две интернет странице

https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/517/osnovna-skola

18.03.2020.годинa
Додатна

упутства

школама

у

вези

са

планирањем

и

остваривањем образовно-васпитног рада на даљину
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ
Оперативни план рада наставника
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

16.03.2020. године
Поштована/-и,
У прилогу је обавештење о настави на даљину током ванредног
стања које је намењено родитељима/законским заступницима
ученика. Потребно је да приложени допис, без одлагања, учините
доступним свим родитељима/законским заступницима, при чему
треба искључити као могућност родитељске састанке у школи и
окупљање родитеља ради информисања. Сугеришемо да одељењске
старешине буду носиоци ове активности и да се искористе све
могућности посредне комуникације (мејлови, Viber, школски
сајт, телефонски разговор и друго), а по потреби да се
обавештење постави и на улазна врата школе и спољашњу огласну
таблу.

Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

16.03.2020. годинa
Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину за
ученике
основних и средњих школа.
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

15.03.2020. годинa
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој
триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас
15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће
радити од понедељка 16.03.2020. године.
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и
упутства за организовање и спровођење наставе на даљину
почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и
наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне
припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских
старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је
планирати обавештавање ученика и координацију наставе на
даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а
да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током
боравка у установи сви запослени су у обавези да се
придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби
надлежних служби.
У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и
технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама,
ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину
организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим

активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација
за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме
ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено
деловање и одговорно поступање!

С поштовањем,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

13.03.2020. годинa
У складу са здравственим препорукама које установе примењују
ради спречавања ширења инфекција, подсећамо образовно-васпитне
установе на територији Републике Србије да је потребно:
ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

