
ОШ „Слободан Бајић Паја“ 

Сремска Митровица 

Дана: 6. априла 2020. год. 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Поводом Уредбе о мерама у време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 31/20) и 

Одлуке Владе о обустави извођења наставе у основним школама, 05 Број: 53-2504/2020, од 15. 

марта 2020. године, а у вези са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

од 18. марта 2020. године, достављена нам је на адресу школе следећа допуна Инструкције:  

1) Запослени у основној школи, укључујући и директора, односно вршиоца дужности 

директора, који у току трајања ванредног стања испуни услов за пензију, односно престанак 

радног односа услед навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, 

доставља установи потписану изјаву да ли прихвата продужење радног односа до 1. јуна 2020. 

године или користи законско право за одлазак у пензију, односно престанак радног односа. 

Уколико запослени прихвати продужење радног односа, њему се у установи продужава 

радни однос до 1. јуна 2020. године, а случају да ванредно стање траје дуже, уговор се аутоматски 

продужава, а најкасније до 31. августа 2020. године. 

Запослени, који прихвати продужење радног односа је у обавези да испуњава све обавезе 

послова радног места на које је распоређен, у складу законом, актима школе, посебно решењима, 

као и инструкцијама које донесу надлежни органи за време док траје опасност од ширења заразне 

болести. 

2) У случају престанка радног односа запосленог на лични захтев, односно на основу 

потписане изјаве, установа ће закључити уговор о раду на одређено време до 60 дана са лицем, 

које ће у овом року обављати послове у оквиру упражњеног радног места. 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања послао нам је обавештење у вези 

подршке наставницима у организовању онлајн наставе. Сваког четвртка од 21 час на YouTube 

каналу #Знање да не багује, уживо се емитују емисије у којима се обрађују актуелни садржаји 

намењени наставницима и стручним сарадницима. 

У претходним емисијама обрађене су теме:  

- Онлајн ресурси за наставу по предметима,  

- Алати за тестирање ученика онлајн,  

- Интернет учионица,  

- Оцењивање ученика. 

Уколико сте заинтересовани, следите горе наведене инструкције и моћи ћете пратити нове 

садржајеи теме преко веб-сајта за дељење и размену видеодатотека, простије речено, преко 

YouTubа. 

Још нешто за пред крај. Није грешка да поред редовних часова, када осетите потребу да са 

ученицима продискутујете:  

- начин рада на даљину,  



- потешкоће са којима се они и Ви сусрећете,  

- могућности унапређења рада у датим околностима,  

- значајни датуми (6. април, Ускрс, 1. Мај, 9. Мај и сл.), који нису део оперативних 

планова, 

- креативни допринос појединца у ситуацији епидемије, итд., 

унесете у Ес дневник и часове одељенског старешине и часове слободних активностна наведене 

или сличне теме.  

Измена календара образовно-васпитног рада дајенаммогућност и простор да уведемо у 

оптицај и ову врсту активности, а део наше ангажованости,кроз онлајн комуникацију са 

ученицима, подразумеваповезаност и кохеренцију обавезних наставних предмета са темама 

других облика основно-васпитног рада са ученицима, у које убрајамо ЧОС-е и слободне 

активности. 

За сам крај, важна информација, која нас упућује на додатну ангажованост и захтева још 

један мали, али врло значајан напор у погледу оперативних планована недељном нивоу. 

У данашњем договору са педагогом школе, а по питању захтева Школске управе у вези 

достављања структуре оперативног плана, закључили смо да на нивоу разреда и на нивоу 

предмета, по један учитељ из одељенских већа од првог до четвртог разреда, односно по један 

наставник из стручних већа, за сваки предмет, од петог до осмог разреда, попуни табелу, која 

следи, уз дат пример као олакшицу: 

Назившколе и место: ОШ „СлободанБајићПаја“, СремскаМитровица 

Оперативнипланшколезапериод: 30.03. – 3.04.2020.год. 

Разред Предмет 
Кључнеактивности и 
начиностваривања 

Додатнаподр
шка и 

начинпружа
ња 

Праћењенапредовањ
а 

Првиразр
ед 

Математик
а 

5 ТВ часова 
(једандневно) – обрада; 
 
Допунскизадацинанапр
едном и 
основномнивоу 

Домаћизадац
и; 
 
Додатнавежб
ања у 
раднимсвеска
ма 
(Вибергрупе) 

Увид у радовеученика 
(Вибергрупе); 
 
Електронскапошта 
(саприлозима) 

Првиразр
ед 

Српскијези
к 

... ... ... 

Првиразр
ед 

... ... ... ... 

Петиразр
ед 

Енглескије
зик 

Презентација и 
аудиозапис (мејлом) – 
обрада 

Домаћизадат
ак у уџбенику 
и 
раднојсвесци 

Урађенидомаћизадац
и 
(посланимејломнаста
внику) 



(Вибергрупе) 

... ... ... ... ... 

Напомена: Надлежној школској управи достављају се оперативни планови 

најкасније сваког уторка до краја дана, на мејл просветног саветника. То ће убудуће 

чинити педагог школе, Весна Мартиновић, а Ви ћете јој проследити попуњене табеле на 

мејл: pedagogsbpaja@gmail.com. 

Према томе, молим Вас да се између Вас самих чујете и договорите ко ће за који 

разред (у разредној настави), односно предмет (у предметној настави), унети потребне 

податке у табелу. Подаци су основни, врло кратки и сваке недеље може их урадити други 

наставник, односно учитељ, што зависи од договора, који постигнете. Неће Вам ова 

активност одузети пуно времена, а у случају било какве недоумице и нејасноће, обратите 

се педагогу школе, у свако доба дана или ноћи, на следеће телефоне: 069/625046 или 

022/625-046. 

Још један прође дан, дугачак... да дужи не може бити, уз још једно обавештење, а 

сутра опет изнова, што би песник рекао: Дан по дан, час по час и нема више нас... 

Срдачан поздрав! 

 

 

Директор: Ђорђе Цвијановић 
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