
Остваривање образовно-васпитног рада учењем 

на даљину за ученике основних школа 

 

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због 

тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави 

непосредни образовноваспитни рад у основним и средњим школама на 

територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на 

образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним 

условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с 

обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама 

не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима. 

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 

17. марта 2020. године. 

 

Смернице за планирање и реализацију образовно-васпитног рада 

путем учења на даљину у периоду када нема непосредне наставе, а у 

зависности од нивоа образовања и васпитања и облика који је предвиђен, 

су: 

Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитују на 

трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал З) за ученике 

основне школе 
 

➢Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће 

емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за 

ученике основне школе, 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 доступан на сајту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(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 је један од предмета који се полажу на 

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


завршном испиту. Ово треба имати у виду приликом планирања 

додатне подршке предметних наставника (презентације, задаци за 

вежбање). 

➢У случају да интернет није доступан свим ученицима, распоред часова 

који ће бити емитовани на РТС Канал З редовно,објављује сена месту 

које је директно доступно ученицима и родитељима: улаз школе, 

спољашња огласна табла и слично. Распоред часова може се 

прослеђивати и путем SMS порука и друштвених мрежа (Viber група 

и слично). 

➢Школа ће, такође, на школски сајт поставити линк ка сајту 

www.rasporednastave.gov.rs и ка обавештењима која се односе на 

емитовање часова на РТС Канал З. 

➢Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, 

где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних 

дана. Обавештавамо Вас да оператери неће наплаћивати проток и 

пренос података за наведене едукативне садржаје. 

➢Осим садржаја који ће бити припремљени за емитовање на РТС Канал 

З и платформи РТС Планета, наставници основних школа, будући да 

најбоље познају своје ученике, користе доступне дигиталне уџбенике 

и садржаје на начин који омогућава учење на даљину. Постоји 

имогућност прилагођавања постојећих наставних припрема, 

материјала и презентацијама са упутствима за учење, тако да они буду 

доступни највећем броју ученика (електронска пошта, Viber група) 

 

Праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину 

 

На основу материјала које наставници достављају ученицима и на 

основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција (часова) 

и других образовних садржаја, наставници бележе податке о напредовању 

ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, 

структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и 

др.). Своје продукте и домаће задатке ученици могу достављати 

наставницима путем мејла (слике, фајлови) или у оквиру одабране онлајн 

платформе. 

Наставници треба да воде рачуна о дневној оптерећености ученика и 

одржавању потребног нивоа мотивације за учење. 

 

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


Евиденција о реализацији образовно-васпитних активности на даљину 

 

За евиденцију образовно-васпитних активности на даљину одговорни 

су наставници и директор школе. 

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 (РТС Планета, платформе за управљање 

електронским учењем, упутства дата мејлом и други алати за видео 

конференције) са напоменом о начину реализације (облик комуникације са 

ученицима и канал комуникације). Ова евиденција ће бити у функцији 

верификовања реализоване наставе, чиме се стварају услови да редован 

завршетак наставне године. 

 

Захваљујемо на разумевању, 

 

Директор школе:    

Вера Глишић 


