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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Да бисмо распоред надокнаде часова урадили темељно и квалитетно, потребно нам је и 

одређено време, па ћемо прву наредну наставну суботу, 25.04.2020. год., реализовати према 

распореду часова од петка. Тако ћемо добити довољно простора да прикупимо све потребне 

информације, а Ви у међувремену можете сачинити оперативни план рада за недељу, која је у 

току. То не значи да ћете следеће недеље поново морати да се прерачунавате у одређивању броја 

часова потребних за надокнаду. Подаци, које је од Вас прикупила пом. дир., г-ђа Гордана 

Бурмуџија, довољни су да израчунам тачне потребе, на основу којих ће бити направљен распоред 

надокнаде и Вама презентован у једном од обавештења крајем недеље. 

   Од сутра, 22.4.2020. године почиње онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења" за први круг школа.  

 У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за све 

наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од 

јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке. 

 Циљ свих ових обука је да наставник буде носилац промене, и који ће слободно, 

креативно и самостално водити свој час према исходима и стандардима. Програми, уџбеници и 

сва друга наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи ученицима место у 

коме настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање. 

Обука се реализује од 2018. године и до сада су били укључени наставници основних 

школа и гимназија, као и наставници општеобразовних предмета у средњим стручним школама. 

Школе су почетком године добиле позив да пријаве наставнике. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене 

у први круг обука проследио обавештење са списком наставника, који ће похађати обуку у 

термину од 22.4.2020. године. Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са 

личним подацима према упутствима. 

У првом кругу биће обучен 2.231 наставник. 

Обавештења о следећим циклусима обука, Центар за професионални развој запослених у 

образовању објављиваће на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања zuov.gov.rs. 

На листи школа за први круг обука нема наше школе, нити једне школе са територије града 

Митровице. 

Срдачан поздрав, 
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