Република Сербия
МИНИСТЕРСТВО ПPOCBИTИ,
HAУKИ И ТЕХНОЛОҐИЙНОГО
РОЗВОЮ
Число: 601-00-00027/1/2020-15
Датум: 12.8.2020. року
Неманьова 22-26

OCHOBHA ШКОЛА
ШТРЕДНЯ ШКОЛА
–

директорови

ПРЕДМЕТ: Орґанизованє и витворйованє настави у основних и штреднїх школох у
школским 2020/2021. року
Почитовани/Почитована,
Обвисцуєме Вас же Кризни штаб за зоперанє оберацей хороти Covid-19, на схадзки
хтора отримана 11. авґуста 2020. року, принєсол Заключенє о прилапйованю Фахового
упутства за орґанизованє и реализацию образовно-воспитней роботи у основней школи
у школским 2020/2021. року, Фахового упутства за орґанизованє и витворйованє
настави на нєпостредни способ и прейґ ученя на далєкосц за штреднї школи у
школским 2020/2021. року и Упутство о мирох защити здравя школярох и занятих за
основни и штреднї школи (Заключок 08 Число: 53-6306/2020-1 од 11. авґуста 2020.
року), з яким ше блїжей yшорює питаня орґанизованя и запровадзованя образовновоспитней роботи у условийох у яких ше вимага применьованє шора превентивних и
защитних мирох у борби процив вируса Covid-19.
У прилогу того допису вам доручуєме наведзене заключенє и прилапени акти, цо
перша основа за орґанизованє, планованє и програмованє вкупней образовновоспитней роботи у школох у очежаних условийох, починаюци од 1. септембра 2020.
року.
На основи одвитуюцого фахового упутства Педаґоґийни колеґиюм и Тим за
обезпечованє квалитету и розвой установи ма предложиц способ орґанизованя
настави у школи хтори ше будзе сновац на описаних моделох. Рушаюца основа при
пририхтованю предлогох ма буц, насампредз, анализа просторних условийох у школи и
резултати вияшньованя родичох. Здогадуєме вас же родичи маю право и обовязку
вияшнїц ше чи у постояцих епидемиолоґийних условийох дошлєбодза же би їх
дзецко/дзеци ходзели на наставу чи ше опредзеля за ученє на далєкосц (ТВ годзини
прейґ Явного медийного сервиса РТС).

Конєчно, одлуку о моделу або моделох настави на уровню установи ше ма принєсц з
участвованьом шицких членох Наставнїцкей ради.
У периодзе од 19. по 25. авґуст 2020. року, на реґионалним або општинским
уровню буду отримани схадзки з директорами школох, як форми додатней
потримовки школом у ришованю конкретних фахових и/або орґанизацийних
питаньох од значносци за ycпишни початок школского року. О терминох тих
схадзкох директоре школох буду информовани прейґ компетентней школскей управи.
За фахову пoмoц при орґанизованю настави и виборе одвитуюцого моделу можеце
контактовац просвитних совитнїкох у компетентней школскей управи.
Предходно вам важне оможлївиц шицким занятим у школи же би ше благочасно
упознали зоз змистом одвитуюцого фахового упутства и упутства о мирох защити и
догвариц ше о способе комуникациї з родичами школярох же бисце обезпечели їх
вияшньованє у вязи зоз провадзеньом настави. Окремну увагу треба пошвециц
навдзеним обовязком ключних цильних ґрупох у школи.
У периодзе од 24. по 27. авґуст 2020. року шицки школи маю доручиц информациї
о вибраним моделу/моделох настави компетентней школскей управи. Формулар у
електронскей форми за доручованє информациї ше додатно прешлїдзи шицким
школом. Тиж, податки о орґанизациї роботи треба унєсц до ИС Доситей о чим будзе
прешлїдзене окремне упутство.
У закончуюцей фази поступок приношеня Правилнїка о окремней програми
образованя и воспитаня, з яким ше предписує розпорядок и длужину тирваня
годзини, орґанизацию и реализацию настави, нєобходни змисти у складзе зоз програму
настави и ученя, период витворйованя предписаних програмних змистох и план
реализациї настави у основней и штреднєй школи у случаю позарядових ситуацийох и
околносцох. Прилог того акта буду препоруки и план реализациї настави.
Кед у питаню планованє и програмованє образовно-воспитней роботи на уровню
установи, предложени модели и витворйованє настави нужно вимагаю
флексибилни приступ, окреме прето же пременки у орґанизованю и витворйованю
настави буду завишиц од пременкох епидемиолоґийних условийох на одредзеней
ширшей або узшей териториї. Флексибилносц потребна и у поглядзе задлуженьох за
занятих хтори буду условени зоз способом орґанизованя настави. Наприклад, школи
хтори облапени з проєктом збогаценей єдднозменскей роботи маю право и обовязку
редефиновац плановани проєктни активносци и положиц их до функциї додатней
потримовки школяром под час ученя у школи и/або на далєкосц.
Препоручує ше наставнїком же би планованє и програмованє настави робели
електронски. Тиж, плани и звити на школским уровню маю буц у електронскей
форми, у форматох хтори буду доручени школом. Планованє и даванє звитох на
школским уровню ма буц раз у мешацу (окрем у септембре, кед будзе на два тижнї) и
тоти процеси будзе провадзиц компетентна школска управа.
Маюци у оглядзе окремну значносц початку школского рока за школярох першей класи
у основней и штреднєй школи и школярох пиятей класи у основней школи, окремну
увагу треба пошвециц орґанизованю перших стретнуцох наставнїкох и
оддзелєньских старшинох зоз школярами и/або родичами школярох, так же би ше

применьовало шицки мири защити од ширеня вирусу (физична дистанца, защитни
маски, вонкашнї простор школи, вельки нукашнї простори, представянє и розгварки у
менших ґрупох, павзи медзи схадзками з обовязнима мирами за чисценє и
пририхтованє простору и други мири). Тоти стретнуца и схадзки ше ма отримац 31.
авґуста 2020. року.
У цалосци патрене, думаня зме же найвекше число школох будзе порихтане пририхтац
и реализовац ефектни и ефикасни план образовно-воспитней роботи. Здогадуєме вас на
тото же у предходних мешацох здобуте значне професионалне искуство з барз добрима
резултатами роботи и же ше указало же у векшини школох наймоцнєйши людски
ресурси. Очекуєме же виразна солидарносц, колеґиялносц и потримовка под час
позарядового стану и през очежану роботу у другим полрочу и далєй будзе на високим
уровню. Вочи новому школскому року потребне вихасновац здобуте знанє и потримац
тимску роботу у винаходзеню найлєпших образовних ришеньох з якима ше зменша
уплїв епидемиолоґийних препреченьох и огранїченьох.
Сердечно,
МИНИСТЕР,
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Фахове упутство за орґанизованє и реализацию образовно-воспитней роботи у
основней школи у школским 2020/2021. року

-

Фахове упутство за орґанизованє и витворйованє настави на нєпостредни
способи прейґ ученя на далєкосц за штреднї школи у школским 2020/2021. року

-

Упутство о мирох защити здравя школярох и занятих за основни и штреднї
школи

-

Заключенє Кризного штаба за зоперанє оберацей хороти Covid-19 (08 Число: 536306/2020-1 од 11. авґуста 2020. року.

