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1. ПРЕДМЕТ И ПРИМЕНЬОВАНЄ ФАХОВОГО УПУТСТВА
Зоз Фаховим упутством о орґанизациї и реализациї образовно-воспитней роботи у
основней школи у школским 2020/2021. року ше блїжей ушорює способ планованя,
орґанизованя и витворйованя образовно-воспитней роботи основней школи и то
нєпостредней образовно-воспитней роботи и образовно-воспитней роботи прейґ
настави на далєкосц, як и модели образовно-воспитней роботи яки ше будзе
применьовац у школским 2020/2021. року у зависносци од актуалней епидемиолоґийней
ситуациї, як и актуалних препорукох и мирох компетенних институцийох и орґанох, пре
обезпечованє защити здравя школярох и занятих, зоперанє ширеня инфекциї и заразних
хоротох, як и витворйованє права школярох на образованє.
Кед ше актуална епидемиолоґийна ситуация закончи, препоруки и мири компетентих
институцийох и орґанох унапрямени на защиту здравя жительства и зоперанє ширеня
инфекциї заразних хоротох буду положени звонка моци и кед нє будзе исновац опасносц за
здравє школярох и занятих, односно кед ше за тото здобудзе у подполносци безпечни
условия, школи буду витворйовац порядну нєпостредну образовно-воспитну роботу.
Кед актуална епидемиолоґийна ситуация будзе така же будзе исновац опасносц пo
здравє школярох и занятих и на моци буду одвитуюци препоруки и мири компетентних
институцийох и орґанох унапрямени на зашиту здравя жительства и зоперанє ширеня
инфекциї школи буду орґанизовац образовно-воспитну роботу, у складзе зоз тим фаховим
упутством.
Упутство наменєне основним школом, школяром, родичом, односно другим
законским заступнїком школярох (у дальшим тексту: родичи), просвитним совитнїком и
другим занятим у Министерстве.
2. ПРАВНИ РАМИК
Зоз Фаховим упутством ше блїжей ушорює способ планованя, орґанизованя и
витворйованя образовно-воспитней роботи основней школи у складзе зоз Законом о основох
системи образованя и воспитаня («Службени глашнїк PC», число 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20) и Законом о основним образованю и воспитаню («Службени глашнїк PC»,
число 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и у складзе зоз предписанями з якима ше
ушорює план и програму настави и ученя, односно наставни план и програму у основним
образованю и воспитаню.
3. УВОДНИ НАДПОМНУЦА
3.1. Искуство Републики Сербиї у витворйованю настави на далєкосц
У школским 2019/2020. року пре правилне и єднаке поступанє основних школох у
запровадзованю Одлуки Влади Републики Сербиї о застановйованю виводзеня настави у
високошколских установох, штреднїх и основних школох и порядней роботи установох
предшколского воспитаня и образованя («Службени глашнїк PC», число 30/20), у складзе
зоз Одлуку о преглашеню позарядового стану («Службени глашнїк PC», число 29/20)
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и Уредбу о мирох под час позарядового стану («Службени глашнїк PC», число 31/20),
Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, як компетентне министерство за
образованє и воспитанє (у дальшим тексту: Министерство), орґанизовало ученє прейґ
настави на далєкосц и на таки способ обезпечело континуитет у образованю школярох и
роботу образовно-воспитних установох.
Настава на далєкосц орґанизована по конєц наставного 2019/2020. року, з тим же ше
годзини у периодзе од 17.3.2020. року по 15.6.2020. року емитовали на каналох Явного
медийного сервису - PTC канал 2, PTC канал 3 и PTC Планети.
Прейґ телевизийских каналох и мултимедийних интернет платформох, емитовани
годзини настави за школярох основних и штреднїх школох, уключуюци и годзини
пририхтуюцей настави за закончуюци испит, як и годзини пошвецени анализи задаткох у
рамикох самопреценьованя знаня и пробного закончуюцого испиту.
Годзини емитовани по напредок утвердзеним розпорядку за перши и други циклус и
кажда годзина тирвала од 25 по 30 минути.
План наставних змистох яки були предвидзени за знїманє, у складзе зоз програмами
настави и ученя одредзеного предмету, односно класи пририхтовал Завод за унапредзованє
образованя и воспитаня, як компетентна институция за пририхтованє планох и програмох
настави и ученя.
Окремну повагу ше пошвецело осиґураню квалитета, пририхтованю годзини у
складзе зоз програму настави и ученя одредзеного предмету, односно у складзе зоз
дидактично-методичним упутством, як состойну часцу предписаней програми.
Источашнє, у складзе зоз дорученима упутствами, школи орґанизовали образовновоспитну роботу прейґ настави на далєкосц за своїх школярох, у складзе зоз упутствами
Министерства.
Нови способи реализациї настави на далєкосц обдумани у складзе зоз
можлївосцами системи и краткима терминами.
Зоз запровазовадзованьом националней платформи за онлайн ученє на адреси
mojaskola.gov.rs хтора потримує наставу яка емитована на РТС-у уведзена интерактивносц
у форми тестох, a платформа допринєсла вибудови самореґулациї у ученю при школярох.
У сотруднїцтве зоз Канцеларию за информацийни технолоґиї и електронску управу
Влади Републики Сербиї (у дальшим тексту: Канцелария) запровадзене веб-место
rasporednastave.gov.rs на хторим доступни розпорядки PTC годзинох, линк ґу платформи
Mоя школа mojaskola.gov.rs, препоруки за запровадзованє онлайн комуникациї медзи
наставнїками и школярами (софтверски ришеня и упутства).
3.2. Искуства других жемох при повторним отвераню школох
Ha основи анализи искуствох других жемох, хтори у предходним периодзе,
приступели ґу повторним отвераню школох, Министерство пришло до заключеня же нє
иснує наукови консензус, на основи фаховей литератури, о уплїву завераня и повторного
отвераня школи на преношенє SARS-COV-2 у заєднїци. Факт же у векшини жемох иснує
велька забриґованосц школярох и родичох пре индиректни уплїв завераня школох.
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Векшина применєних моделох повторного отвераня школох уключовала зменшанє
велькосци оддзелєня (дзелєнє на ґрупи), звекшанє физичней оддалєносци медзи школярами
и огранїчованє интеракциї медзи ґрупами же би ше зменшал потенциял за преношенє вирусу
у школох.
Гевти жеми хтори знова отворели школи уведли одредзену часову динамику
реализациї нєпостредней настави (алтернативни розпорядки) у поглядзе часу початку и
закченя настави, як и часу за одпочивки и пораєнє учальньох и других просторийох школи.
Тиж, вельке число жемох хасновало и комбиновани модели, нащивйованє настави у
розличних зменох (пред поладньом, по поладню) або нащивйованє настави под час
алтернативних дньох или тижньох, док менше число жемох отримовало релативно
узвичаєни школски розпорядки.
Велї зоз нїх знова отворели школи лєм за младших або старших школярох, же би
обезпечели розполагаюци простор хтори безпечни за менше число школярох. Даєдни жеми
знова отворели школи лєм за школярох нїзших класох, a по одредзеним периодзе и за
школярох висших класох. У ридких случайох у даєдних жемох ше шицки школяре
источашнє такой врацели до школи.
У вельким чишлє жемох принєшена одлука же би школяре и/або заняти ношели
защитни маски у школох, з розлично дефиновану долню старосну гранїцу. Тиж, даєни жеми
нє мали предписану обовязку ношеня маскох як часц свойого моделу повторного отвераня
школох. У меншим чишлє жемох окончоване меранє темепретури на уходзе до школи. У
шицких жемох ше инсистовало на орґанизованим додатним умиваню рукох после
одредзених активносцох. Систематичне тестиранє на вирус SARS-COV-2 або антицела у
школох окончоване у малим обсягу и таки приступ ше моментално нє применює широко.

4. ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНА РОБОТА У ШКОЛСКИМ 2020/2021. РОКУ
4.1. Окремна програма основного образованя и воспитаня
Окремну програму основного образованя и воспитаня пририхтує Завод за
унапредзованє образованя и воспитаня, на основи инициятиви Министерства, a у складзе зоз
Законом.
Окремну програму применюю шицки основни школи на териториї Републики Сербиї
у школским 2020/2021. року.
Окремна програма облапя:
- длужину тирваня годзини;
- препоруки за орґанизованє настави;
- нєобходни змисти у складзе зоз планом настави и ученя, яки обезпечую
витворйованє предписаних цильох, резултатох и стандардох посцигнуцох;
- дидактично-методичне упутство за витворйованє програмних змистох;
- период витворйованя предписаних програмних змистох. У
У складзе зоз Законом, a на основи Окремней програми годзина тирва 30 минути.
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1.1. Настава на далєкосц у школи

Образовно-воспитну роботу у школским 2020/2021. року ше планує прейґ
орґанизованя:
Настави на далєкосц у школи
Образовно-воспитней роботи у школи прейґ нєпостредней роботи и настави
на далєкосц
Настава на далєкосц то окремна форма образовно-воспитней роботи з яку школяре
здобуваю основне образованє и воспитанє на способ яки обезпечує витворйованє
предписаних цильох, резултатох и стандардох посцигнуцох, на таки способ же ше єдну часц
предписаного плану и програми настави и ученя витворює прейґ настави хтору установа
основного образованя и воспитаня орґанизує хаснуюци сучасни информацийнокомуникацийни технолоґиї за ученє, и то, насампредз, у ситуацийох у хторих школяр нє у
можлївосци нащивйовац порядну наставу, нєпостредно у просторе школи.
Наставу на далєкосц мож применьовац и у случаю кед одредзени школяре школи пре
причини хтори ше дотикаю безпечносци и здравя нє у можлївосци присуствовац порядней
настави у школи.
Наставу на далєкосц ше орґанизує за школярох школи и облапя наставу и други
форми образовно-воспитней роботи (индивидуално, у ґрупи або оддзелєню).
Наставу на далєкосц ше реализує на основи Окремней програми основного
образованя и воспитаня.
Основна школа хаснує лєм єдну систему за управянє зоз ученьом1 пo циклусу,
уважуюци возрост школярох.

1

Напрямки за вибор системи за управянє зоз ученьом:
приступ ґу змистом и активносцом можлїви цали час, у зависносци од програми и темпа роботи
хасновательох (24 годзини ПОД ЧАС 7 дньох у тижню);
заварте образовне ришенє (нє иснує можлївосц приступу нєовласценим особом); доступни є прейґ
интернету, зоз поштредованьом розличних файтох диґиталних пошореньох (рахункар, лаптоп, таблет,
мобилни телефон) без огляду на инсталовану верзию оперативней системи
(Windows/Android/iOS/MacOS);
локализована є на сербски язик и/або на язики националних меншинох;
оможлївює креированє диґиталних змистох хтори облапяю текст, слики, звук, видео-записи и линки ґу
наменковим веб-сайтом на хтори наставнїк упутює школярох;
оможлївює учитованє и преберанє основних датотекох (текстуални документ, таблїчкови рахунок,
мултимедиялна презентация);
ма убудовани функционалносци хтори оможлївюю комуникацию на релациї наставнїк-школяр и
школяр-други школяре;
оможлївює интеґрацию конференцийних алатох (делєнє видео-записа, звука, екрана) з можлївосцу
знїманя онлайн преподаваньох/змистох и видео-записох хтори можу буц доступни шицким школяром
на вимаганє (VoD - Video on Demand);
оможлївює наставнїком креировац квизи/тести або питальнїки за преценьованє знаня школярох;
ма можлївосц чуваня наставних материялох и школярских роботох;
ма можлївосц интеґрациї других веб-ришеньох;
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При виборе платформи за ученє треба водзиц рахунку о харакеристикох платформи, у
поглядзе доступносци, односно часу хаснованя, язика, оперативней системи, хаснованя
алатох, простору за чуванє податкох и друге.
Система за управянє з ученьом то специялизовани софтвер хтори ше хаснує за
планованє и реализацию наставного процесу у онлайн окруженю, у хторим обезпечена
интеракция шицких актерох, як и условия за преценьованє школярских посцигнуцох.
Процес планованя настави у рамикох системи за управянє з ученьом, медзи иншим
подрозумює креированє диґиталних наставних змистох, додаванє отворених образовних
ресурсох, обдумованє активносцох ученя (задатки, роботнї, форуми) хтори предвидзую
даванє повратней информациї и стимулованє ученя зоз парняками. Тоти специялизовани
софтвери можу обезпечиц формалне и собирне преценьованє школярских посцигнуцох кед
епидемиолоґойни мири таки же ше директну наставу нє препоручує анї у найменших ґрупох.
1.1.1. Орґанизация настави на далєкосц на уровню Републики Сербиї
Министерство образовно-воспитну роботу прейґ настави на далєкосц (у дальшим
тексту: наставу на далєкосц) орґанизує у сотруднїцтве зоз Заводом за унапредзованє
образованя и воспитаня з емитованьом годзинох, хтори пририхтую и реализую наставнїки
заняти у школох на териториї Републики Сербиї, на предкладанє школских управох
Министерства, фахових дружтвох и заєднїцох школох, як и самих школох и Заводу.
Зняти годзини творя базу прикладу добрей пракси (у дальшим тексту: База годзинох),
хтора доступна на PTC Планети и урядовим интернет-боку Заводу и Министерства.
Зняти годзини зоз Бази годзинох ше емитує прейґ Явного медийного сервису Сербиї,
по утвердзеним розпорядку годзинох, на таки способ су доступни шицким школяром на
териториї Републики Сербиї и школи их можу хасновац у случаю позарядовей ситуациї и
обставинох, у складу зоз планом активносцох школи, як и у порядних обставинох, спрам
преценьованя наставнїкох и школи.
У рамикох националней платформи за онлайн ученє, односно системи за управянє з
ученьом Мудл (анґл. Moodle) хтора ше вола Moя школа, на адреси mojaskola.gov.rs хтора
потримує наставу яка емитована на РТС-у школяре буду мац можлївосц провадзеня и
реализациї настави на далєкосц, як и приступ ґу тестом. У сотруднїтве зоз Канцеларию на
веб-месце rasporednastave.gov.rs буду доступни розпорядки PTC годзинох, линк зоз
платформи Moя школа mojaskola.gov.rs, як и препоруки за запровадзованє онлайн
комуникациї медзи наставнїками и школярами (софтверски ришеня и упутства).
1.1.2. Орґанизация настави прейґ Явного медийного сервису Сербиї
Годзини ше будзе емитовац на каналох PTC 2 и PTC 3 кажди дзень, по утвердзеним
часовим розпорядку приказованя годзинох (Таблїчка 1). Школяре пиятей класи буду
провадзиц наставу на каналу PTC 2 з початком на 8.00 годзин и розпорядком по три годзини
дньово, док ше наставу за школярох (VI-VIII класи) будзе емитовац на каналу PTC 3, зоз
початком на 8.00 годзин.
Настава за школярох першого циклусу основного образованя и воспитаня (I-IV класи)
будзе емитована на мултимедиялней интернет платформи PTC Планета.
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Школяре од першей по седму класу буду мац дньово пo три годяини, док школяре
осмей класи буду мац штири годзини.
Кед актуална епидемиолоґийна ситуация будзе уплївовац на пременку орґанизациї
образовно-воспитней роботи у школох, у форми преглашеня позарядовей ситуациї, можлїва
и пременка розпорядку емитовања годзинох, о чим школяре и родичи, як и школи буду
благочасно обвисцени (Таблїчка 2).
Таблїчка 1. Годзини на Явним медийним сервису за школярох другого циклусу
КЛАСА
Пията класа

Розпорядок
приказованя годзинох
08.00-08.30

КЛАСА
Седма класа

Розпорядок
приказованя годзинох
09.45 - 10.15

08.35 -09.05
PTC 2

09.10-09.40
08.00-08.30

Шеста класа

08.35 - 09.05

РТСЗ

09.10-09.40

10.20- 10.50
РТСЗ

10.55 - 11.25
11.30-12.00

Осма класа

12.05 - 12.35

РТСЗ

12.40-13.10
13.15 -13.45

Таблїчка 2. Годзини на Явним медийним сервису
КЛАСА
Перша класа
PTC 2
Друга класа
РТСЗ

Розпорядок
приказованя годзинох
08.00 -08.30
08.35 -09.05
09.10-09.40
08.00 - 08.30
08.35 -09.05

Пията класа РТСЗ

Шеста класа РТСЗ

09.10-09.40
09.45 - 10.15

Треца класа
PTC 3

КЛАСА

10.20-10.50
10.55 - 11.25

12.05 -12.35
РТСЗ
12.40-13.10

приказованя годзинох
13.15-13.45
13.50-14.20
14.25 - 14.55
15.00-15.30
15.35-16.05
16.10-16.40
16.45-17.15

Седма класа РТСЗ

11.30-12.00
Штварта класа

Розпорядок

17.20-17.50
17.55-18.25
18.30- 19.00

Осма класа
РТСЗ

19.05 - 19.35
19.40-20.10
20.15 -20.45
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1.2.

Образовно-воспитна робота у школи прейґ нєпостредней роботи и настави
надалєкосц

Основна школа на основи Окремней програми приноши оперативни план орґанизациї
и реализациї , у складзе зоз своїм просторним и технїчнима можлївосцами.
Оперативни план орґанизациї и реализациї настави облапя:
-

план настави и ученя у складзе зоз окремну програму;
прегляд розполагаюцих ресурсох;
модел витворйованя настави;
способ витворйованя настави на далєкосц, хтори уключує и податки о вибраней
платформи за ученє;
розпорядок годзинох пo дньох и класох облапя;
способ провадзеня и вреднованя посцигнуцох школярох;
способ провадзеня витворйованя плана активносцох.

Состойна часц оперативного плану то и способ витворйованя настави на далєкосц за
школярох хтори нє маю потребни материялни ресурси, кед ше, односно у периодзе у хторим
ше витворює Наставу на далєкосц, як и способ даваня додатней потримовки за школярох
хторим тото потребне.
Оперативни план орґанизациї и реализациї настави состойна часц рочного плану
роботи школи и школскей програми.
Школа ма автономию утвердзиц час початку годзинох и окончиц часову орґанизацию
годзинох на дньовим, тижньовим и мешачним уровню.
Наставу у школи ше орґанизує на способ хтори обезпечує безпечносц и здравє
школярох и занятих, у складзе зоз препоруками компетентних орґанох и институцийох, у
школским просторе.
Треба орґанизовац реализацию настави на таки способ же би кажде оддзелєнє (ґрупа)
мало свою учальню, односно же би ПОД ЧАС малих одпочивкох нє було пременки
учальньох/кабинетох, окрем у случаю кед то нєобходне пре специфичносц наставних
предметох и хаснованє одредзеней опреми и наставних средствох.
Число школярох хтори источашнє пребуваю у школи нє шме буц векше як 50%
вкупного числа школярох у школи.
Школи по 24. авґуст 2020. року доруча оперативни план орґанизациї и реализациї
настави компетентней школскей управи на согласносц.
4.3.1. Модели образовно-воспитней роботи

Перши циклус
-

за школярох першого циклусу, од I-IV класу, наставу ше орґанизує каждодньово у
школи прейґ нєпостредней образовно-воспитней роботи;
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-

-

-

-

-

-

-

кед число школярох у оддзелєню векше як 15, оддзелєнє ше дзелї на два ґрупи
(школа вибера найоптималнєйши критериюм за дзелєнє на ґрупи); кед число
школярох у оддзелєню 15 и менєй, оддзелєнє ше нє дзелї на ґрупи, алє ше наставу
реализує за шицких школярох источашнє у єдним терминє;
за кажде оддзелєнє (ґрупу) ше одредяує учальню у хторей ше витвори годзини; ґрупи
приду у двох дефинованих терминох (на приклад од 8.00 годзин и од 10.45);
препоручує ше флексибилни або пременлїви розпорядок бренканя, зоз чим би ше
посцигло и розлични час пребуваня школярох на одпочивку и зменшало источасне
пребуванє школярох у просторийох хтори предвидзени за комуникацию (голи,
ходники, тоалети и подобне);
школяре єдней ґрупи маю до 4 годзини дньово;
годзини тирваю по 30 минути, павза медзи зменами у хторих ґрупи маю годзини, у
тирваню 20 минутох, планована за порядне пораєнє, вивитровйованє учальньох и
шицких других просторох у школи хтори ше хаснує за наставу и ученє;
шицки годзини обовязних предметох ше реализує нєпостредно у школи и то у
учальнї
и на отвореним просторе (у дворе), кеди ґод то можлїве, пo утвердзеним
розпорядку;
провадзє и вреднованє розвою, напредованя, анґажованя и оценьованє школярох ше
будзе окончовац под час нєпостредней образовно-воспитней роботи, у складзе зоз
предписанями з якима ше ушорює оценьованє школярох у основним образованю и
воспитаню; виборни програми/предмети и други форми образовно-воспитней роботи
ше реализує або нєпостредно у школи або прейґ настави на далєкосц, у складзе зоз
просторнима и технїчнима можлївосцами школи;
при пририхтованю за нєпоштредну наставу у школи, наставники треба же би
направели пририхтованя за наставни єдинки у диґиталней форми же би ше их могло
хасновац у моделу ученя на далєкосц (питаня, задатки, материяли за ученє и вежбанє
итд);
препоручує ше школом же би фахово ради наставнїкох вєдно пририхтовали и
дзелєли наставни змисти;
до реализациї дзепоєдних годзинох за школярох першого циклусу образованя
уключени фахово сотруднїки и предметни наставнїки кед постої потреба (подобова
култура, музична култура и физичне и здравствене воспитанє);

Други циклус

За школярох другого циклусу образовно-воспитну роботу ше орґанизує прейґ
основного або комбинованого моделу.
Школа окончує усоглашованє оперативних планох з Окремну програму и ма
автономию пририхтац розпорядок годзинох за реализацию нєпостредней образовновоспитней роботи, руководзаци ше зоз дньовим и тижньовим числом годзинох хтори за
одвитуюци класи дати у моделох хтори шлїдза.
Почина ше од предметох хтори ше поклада на закончуюцим испиту, односно перше
ше розпатра предмети зоз векшим фондом годзинох, тa други предмети, програми и инши
форми образовно-воспитней роботи.
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To конкретно значи же ше вкупни порядни тижньови фонд годзинох меня на таки
способ же ше окончи прилагодзованє вкупному тижньовому фонду годзинох непостредней
образовно-воспитней роботи .
Прилагодзованє ше окончує з вибором ключних наставних єдинкох пo предметох и
зоз злучованьом годзинох яки остали за тот тидзень.
Основни модел
- за школярох другого циклусу, од V-VIII класи, у тих школох хтори маю просторни и
кадрово можлївосци наставу ше орґанизує каждодньово у школи прейґ нєпостредней
образовно-воспитней роботи;
- школи хтори уключени до збогаценей єднозменовей роботи наставу орґанизую
каждодньово у школи прейґ непостредней образовно-воспитней роботи;
- кед число школярох у оддзелєню векше як 15, оддзелєнє ше дзелї до двох ґрупох
(школа вибера найоптималнєйши критериюм за дзелєнє на ґрупи);
- кед число школярох у оддзелєню 15 и менше, оддзелєнє ше нє дзелї на ґрупи, алє ше
наставу реализує за шицких школярох источашнє у єдним терминє;
- за кажде оддзелєнє (ґрупу) ше одредзує учальню у хторей ше витворює годзини;
ґрупи приходза у двох дефинованих терминох у истей або процивней змени у
одношеню на
школярох першого циклусу, у зависносци од розполагаюцих кадрових и просторних
ресурсох;
- препоручує ше флексибилни або пременлїви розпорядок бренканя, зоз чим би ше
посцигло и розлични час пребуваня школярох на одпочивку и зменшало источасне
пребуванє школярох у просторийох хтори предвидзени за комуникацию (голи,
ходники, тоалети и подобне);
- школяре єдней ґрупи маю до 5 годзини дньово;
- годзини тирваю пo 30 минути, павза медзи зменами у хторих ґрупи маю годзини, у
тирваню 20 минутох, планована за порядне пораєнє, вивитровйованє учальньох и
шицких других просторийох у школи хтори ше хаснує за наставу и ученє;
- годзини обовязних предметох ше реализує нєпостредно у школи и то у учальнї
и на отвореним просторе (у дворе), кади ґод то можлїве, пo утвердзеним
розпорядку;
- провадзенє и вреднованє розвою, напредованя, анґажованя и оценьованя школярох
ше будзе окончовац под час нєпостредней образовно-воспитней роботи, у складзе зоз
предписанями з якима ше ушорює оценьованє школярох у основним образованю и
воспитаню; виборни програми/предмети и инши форми образовно-воспитней роботи
ше реализує або нєпостредно у школи або прейґ настави на далєкосц у складзе зоз
просторнима и технїчнима можлївосцами школи;
при пририхтованю за нєпостредну наставу у школи, наставнїки треба же би правели
пририхтованя за наставни єдинки у диґиталней форми же би ше их могло хасновац и
у моделу ученя на далєкосц (питанз, задатки, материяли за ученє и вежбанє итд);
- препоручує ше школом же би фахово ради наставнїкох вєдно пририхтовали и дзелєли
наставни змисти;
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-

до реализациї дзепоєдних годзинох, кед єст потреби, уключени и фахово сотруднїки.
Комбиновани модел

у школох дзе нє иснує можлївосц орґанизованя настави каждодньово за шицки класи
другого циклусу, наставу ше реализує пo комбинованим моделу; школяре другого
циклусу, пo класох, маю орґанизовану наставу нєпостредно у школи або прейґ
настави на далєкосц;
- школяре пиятей и шестей класи, у складзе зоз орґанизацию роботи школи, под час
єдного тижня маю нєпостредну образовно-воспитну роботу у школи пондзелками,
стредами и пиятками, док школяре седмей и осмей класи маю нєпостредну образовну
роботу вовторками и штвартками. Шлїдуюцого тижня класи ше ротираю, так же
седми и осми класи нєпостредну образовно-воспитну роботу маю пондзелками,
стредами и пиятками, a пияти и шести класи вовторками и штвартками;
школа може ґруповац пo два и вецей класи и на иншаки способ, у складзе зоз числом
оддзелєньох пo класох и розполагаюцима кадровима и просторнима ресурсами;
школяре других класох под час дньох кед нє маю нєпостредну образовно-воспитну
роботу у школи, маю наставу на далєкосц у хторей треба чежиц ґу тому же би ше
шицки предвидзени наставни змисти реализовало на способ хтори приказани у
оддзельку Настава на далєкосц у школи; школяре кед нє маю нєпостредну образовновоспитну роботу у школи провадза годзини хтори ше емитує прейґ Явного медийного
сервису Сербиї; под час витворйованя нєпостредней образовно-воспитней роботи,
кед число школярох у оддзелєню векше як 15, оддзелєнє ше дзелї до двох ґрупох
(школа вибера найоптималнєйши критериюм за дзелєнє на ґрупи);
- кед число школярох у оддзелєню 15 и менше, оддзелєнє ше нє дзелї на ґрупи, алє ше
наставу реализує за шицких школярох источашнє у єдним терминє; за кажде
оддзелєнє (ґрупу) ше одредзує учальню у хторей ше витворює годзини; школяре
єдней ґрупи маю до 5 годзини дньово;
- ґрупи приходза у двох дефинованих терминох у истей або процивней змени у
одношеню на школярох першого циклусу, у зависносци од розполагаюцих кадрових
и просторних ресурсох;
- препоручує ше ше флексибилни або пременлїви розпорядок бренканя, зоз чим би ше
посцигло и розлични час пребуваня школярох на одпочивку и зменшало источасне
пребуванє школярох у просторийох хтори предвидзени за комуникацию (голи,
ходники, тоалети и подобне);
- школяре єдней ґрупи маю до 5 годзини дньово;
- годзини тирваю пo 30 минути, павза медзи зменами у хторих ґрупи маю годзини, у
тирваню 20 минутох, планована за порядне пораєнє, вивитровйованє учальньох и
шицких других просторийох у школи хтори ше хаснує за наставу и ученє;
- годзини обовязних предметох ше реализує нєпостредно у школи и то у учальнї
и на отвореним просторе (у дворе), кеди ґод то можлїве, пo утвердзеним
розпорядку;
оценьованє школярох у тим моделу настави ше реализує кед школяре у школи,
почитуюци шицки принципи оценьованя, a провадзенє и вреднованє розвою,
-

провадзенє и вреднованє розвою, напредованя, анґажованя и оценьованя школярох 12
ше будзе окончовац под час нєпостредней образовно-воспитней роботи, у складзе зоз
предписанями з якима ше ушорює оценьованє школярох у основним образованю и
воспитаню

напредованя и анґажованя школярох ше будзе окончовац под час нєпостредней
образовно-воспитней роботи и под час витвотйованя настави на далєкосц, у складзе
зоз предписанями з якима ше ушорює оценьованє школярох у основним образованю
и воспитаню;
- виборни програми/предмети и други форми образовно-воспитней роботи ше реализує
або нєпостредно у школи або прейґ настави на далєкосц, у складзе зоз просторнима и
технїчнима можлївосцами школи;
- при пририхтованю за нєпоштредну наставу у школи, наставнїки треба же би
направели пририхтованя за наставни єдинки у диґиталней форми же би ше их могло
хасновац у моделу ученя на далєкосц (питаня, задатки, материяли за ученє и вежбанє
итд);
- препоручує ше школом же би фахово ради наставнїкох вєдно пририхтовали и делєли
наставни змисти;
- до реализациї дзепоєдних годзинох, кед иснує потреба, укючени и фахово сотруднїки
1.3. Цалодньова настава и предлужене пребуванє
Роботу у цалодньовей настави и преддуженим пребуваню ше орґанизує у складзе зоз
потребами школярох и родичох пре обовязки на работним месце и розполагаюцима
ресурсами школи.
Цалодньова настава
Цалодньову наставу ше орґанизує зоз сходним применьованьом моделу за
орґанизованє настави за школярох першого циклусу хтори облапени у тим упутстве, у двох
терминох за годзини настави и у єдним терминє, а за инши активносци у рамикох
цалодньовей настави.
Орґанизованє роботи оддзелєня цалодньовей настави:
- за школярох першого циклусу у оддзелєньох цалодньовей настави, наставу ше
орґанизує каждодньово у школи прейґ нєпостредней образовно-воспитней роботи.
Початок и законченє роботи у цалодньовей настави утвердзує школа, пo обезпеченим
думаню родичох.
- кед число школярох у оддзелєню векше як 15, оддзелєнє ше дзелї на два ґрупи
(школа вибера найоптималнєйши критериюм за подзелєнє на ґрупи); ґрупи приходза
у истим терминє, яки утвердзени за початок роботи цалодньовей настави;
образовно-воспитну роботу у оддзелєню цалодньовей настави реализую два
наставнїки, источашнє;
- по реализациї годзинох, по скорей дефинованим розпорядку, наставнїки ше ротирую;
- шицки годзини ше реализує нєпостредно у школи и то у учальнї и на отвореним
просторе (у дворе), кеди ґод то можлїве.
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Предлужене пребуванє
Предлужене пребуванє ше орґанизує у менших ґрупох школярох истей класи, або
винїмково вецей класох, односно у гомоґених або винїмково гетероґених ґрупох.
Препоручує ше орґанизованє годзинох и активносцох, односно активносцох на
отвореним просторе, кеди ґод то условия допущую.
Початок и законченє роботи у предлуженим пребуваню утвердзує школа, пo
обезпеченим думаню родичох.
1.4. Образовно-воспитна робота за школярох на длугшим хижним и шпитальским
лїченю
Основна школа може орґанизовац образовно-воспитну роботу як окремну форму
роботи за школярох на длугшим хижним и шпитальским лїченю, зоз согласносцу
Министерства, у складзе зоз законом и Правилнїком о способе орґанизованя настави за
школярох на длугшим хижним и шпитальским лїченю («Службени глашнїк РС», число
66/18).
За школярох хтори пре здравствени проблеми або хронїчни хороти нє можу
нащивйовац наставу длужей як три тижнї, наставу ше орґанизує дома, односно у
здравственей установи, покля тирва лїченє, на способ и под условиями яки утвердзени зоз
Правилнїком.
Родитель школяра хтори пре здравствени проблеми або хронїчни хороти нє може
нащивйовац наставу длужей як три тижнї, длужен о потреби орґанизованя настави за
школяра на хижним лїченю, обвисциц школу до хторей школяр уписани з подношеньом
вимаганя, хторе облапя причини пре хтори школярови нєобходне орґанизовац наставу на
хижним лїченю.
Ґу наведзеному вимаганю, родитель приклада медицинску документацию и думанє
интерресорней комисиї. Родитель може доручиц вимаганє и без думаня интерресорней
комисиї, наводзаци причини пре хтори нє було можлїве обезпечиц го.
Школа далєй поступа пo процедури яка утвердзена зоз Правилнїком.
1.5. Орґанизованє костираня школярох
Школа обезпечує оброки и ужину за школярох, зоз пририхтованьох поживи у школи
або наручованьом од одвитуюцого добавяча. При орґанизованю костираня школа длужна
применьовац шицки здравствено-гиґиєнски мири защити, под час пририхтованя або приманя
и сервираня поживи, у складзе зоз мирами защити здравя хтори буду дати у окремним
упутстве. Шицки особи хтори участвую у процесу пририхтованя або приманя и сервираня
поживи длужни ше притримовац мири защити.
Нєобходне отримовац найвисши уровень гиґиєни просторийох у хторих ше пожива
пририхтує, чува и сервира, як и нєпостредну предходну дезинфикцию шицких просторийох
хтори припадаю твв. драги рушаня поживи. Препоручує ше же би сервиранє оброкох, кажди
раз кед то можлїве, було у учальньох. Кед ше за костиранє хаснує школску терпезарию,
треба водзиц рахунку о чишлє
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школярох хтори источашнє пребуваю у тей просториї, розпорядку столох и медзисобней
оддалєносци школярох.
Черанка поживи и прибору медзи школярами нє допущена, зоз чим треба благочашнє
и на одвитуюци способ упознац школярох.
Школа може препоручиц родичом же би їх дзеци фриштиковали, односно
полудньовали пред приходом до школи, як и же би до школи принєсли ужину (у зависносци
од длужини препровадзеного часу у школи).
2. УПУТСТВА
2.1. Упутство за директора
Директор школи одвичательни за законїтосц, орґанизацию и квалитет образовновоспитней роботи и шицки активносци установи, у складзе зоз законом.
Поднїма шицки потребни мири за благочасне пририхтованє и реґуларне
запровадзованє образовно-воспитней роботи у складзе зоз законом, под'законскима
актами и упутствами Министерства;
Присуствує на шицких схадзкох зоз представителями Министерства и участвує у
шицких активносцох (програми обуки, вебинари) хтори вязани за пририхтованє
початку нового школского року;
Директор у сотруднїцтве зоз Тимом за обезпечованє квалитету и розвой установи, a
на основи анализи реализациї настави на далєкосц у школским 2019/2020. року,
вирабя оперативни план орґанизациї и реализациї настави и руководзи зоз Тимом.
Предкладанє оперативного плану орґанизованя и реализациї настави представя
Наставнїцкей ради, пре обезпечованє согласносци.
Ha одвитуюци способ упознава шицких занятих и родичох зоз способом
орґанизованя образовно-воспитней роботи и їх улогами (прейґ уж запровадзених
способох комуникациї).
Вєдно зоз занятима на пондзелок 31. авґуста 2020. року у окремних терминох
(пополадньово годзини) орґанизує приєм школярох и/або родичох, першей и пиятей
класи, пре упознаванє з оддзелєнскима старешинами и способом орґанизациї
образовно-воспитней роботи почитуюци шицки предписани епидемиолоґийни мири.
Орґанизує окремни дзень на початку школского року, пре упознаванє школярох зоз
шицкима процедурами хтори значни за витворйованє образовно-воспитней роботи и
применьованє мирох защити здравя.
Директор и фахово сотруднїки провадза наставу и маю приступ ґу виртуалним
учальньом, онлайн годзином и другим файтом настави на далєкосц.
Стара ше о реализациї оперативного плану, провадзи витворйованє настави и поднїма
одвитуюци мири за подполне облапенє школярох з квалитетну наставу у безпечним
окруженю.
Подноши звит Министерству, односно компетентней школскей управи Министерства
о реализованих активносцох и резултатох образовно-воспитней роботи.
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Приноши ришеня занятим о 40-годзиновим роботним тижню усоглашени зоз планом
орґанизованя и реализациї образовно-воспитней роботи.
Орґанизує з окремну повагу дежурства у школским обєкту ПОД ЧАС наставного дня (у
ходникох, дворе, на уходзе до школи), окреме у периодох нєпостредно пред и после
настави, як и под час оспочивку, цо уключує и розробок драги рушаня школярох у
заєднїцким просторе (на приклад: рушанє по правим боку ґарадичох и ходнику,
хаснованє окремного уходу за школярох и занятих и окремного виходу до школского
обєкту и подобне).
Стара ше о обезпечованю условийох за реализацию активносцох и условийох за
применьованє мирох, як и применьованє мирох защити и безпечносци здравя
школярох и занятих, хтори препоручени од компетентних орґанох и институцийох.
2.2. Упутство за наставнїка и оддзелєнского старшину
Планує, пририхтує и витворює годзини настави у складзе зоз оперативним планом,
односно планом настави и ученя, у складзе зоз окремну програму.
Намага ше хасновац активни методи и приступи при планованю и витворйованю
настави. Ма автономию же би у рамику дньового розпорядку годзинох яки
предвидзени за нєпоштредну роботу з єдну ґрупу, самостойно (наставнїк класней
настави) або у сотруднїцтве зоз другима наставнїками (наставнїк предметней
настави) окончовал прерозподзельованє часовей динамики, у складзе зоз потребами
применьованя интеґративного тематичного приступу у настави, односно реализациї
тематичного дня.
Под час витворйованя настави на далєкосц окреме водзи рахунку о обтерхованосци
школярох, з увагу одмерює обсяг и зложеносц програмних змистох и вимаганьох
спрам школяра, почитуюци часову динамику яка предвидзена зоз розпорядком
годзинох.
Провадзи и вреднує розвой, напредованє и анґажованє школярох под час
нєпостредней образовно-воспитней роботи и под час витворйованя настави на
далєкосц и оценює школярох под час нєпостредней образовно-воспитней роботи, у
складзе зоз предписанями з якима ше ушорює оценьованє школярох у основним
образованю и воспитаню. З особним прикладом доприноши почитованю
препоручених мирох од компетентних орґанох и институцийох пре защиту и
безпечносц здравя. Стара ше же би школяре применьовали мири защити и
безпечносци здравя, хтори препоручени од компетентних орґанох и институцийох.
Сотрудзує зоз родичами и дава им потребну потримовку. Оддзелєнски старшина благочасно упозна школярох свойого оддзелєня и їх родичох зоз способом реализациї
образовно-воспитней роботи .
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2.3. Применьованє мирох зашити здравя школярох и занятих под час образовновоспитней роботи школи
Школа длужна провадзиц актуалну епидемиолоґийну ситуацию и шицки активносци
орґанизовац на способ яки осиґурує защиту здравя школярох и занятих.
У сотруднїцтве представительох Институту за явне здравє «Милан Йованович Батут»
зоз Беоґраду, представительох Шветовей здравственей орґанизациї у Сербиї,
представительох Уницефу у Сербиї и Министерства пририхтане упутство о мирох защити
здравя школярох и занятих хторе ше применює у школох.
Тото упутство, хторе тиж будзе доручене школом, облапя конкретни напрямки за
поступанє у поглядзе ношеня защитних маскох, триманя физичней дистанци, поступаня при
приходу и одходу школярох и занятих, питаня отримованя гиґиєни у просторийох школи и
хаснованя школскей опреми и средствох и други питаня и процедури од значносци за
применьованє мирох за защиту здравя школярох и занятих.
Окрем того, планована реализация пририхтованя занятих у школох, прейґ програми
обукох и вебинарох о применьованю мирох защити здравя школярох и занятих, хтору ше
будзе реализовац по початок школского року. Пририхтованє уключує и одвитуюци видеоматерияли, односно туторияли хтори наменєни и школяром.
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