
 

         ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА 

                  СРЕМСКА  МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 3, 022/622-352 

Датум: 27.3.2020.  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА  

 

У складу са одлуком Владе Републике Србије, због тренутне епидемиолошке ситуације 

у земљи, привремено је обустављен непосредни образовно-васпитни рад у школи. У 

циљу остваривања права ученика на образовање, образовно-васпитни рад се наставља 

учењем на даљину.  Настава се реализује на даљину путем различитих платформи (РТС 

Планета, Гугл диск, Гугл учионица...). Комуникација са ученицима, родитељима и 

између запослених одвија се путем телефона, друштвених мрежа, вибер група и 

електронске поште.   

Настава на даљину се реализује према распореду часова утврђеном на почетку школске 

године сваког радног дана укључујући и радне суботе. Радне суботе намењене су за 

надокнаду пропуштеног образовно-васпитног рада у периоду од 12.- 21.2. 2020. године 

због епидемије грипа.  

План надокнаде распоређен по радним суботама: 

Ред. 

број 

Дан који се надокнађује Радна субота за надокнаду 

пропуштеног образовно-васпитног рада 

у фебруару 

1.  12. 2. 2020. -среда 28.3.2020. 

2.  13.2.2020. – четвртак 4.4.2020. 

3.  14.2.2020.- петак 25.4.2020. 

4.  18.2.2020. – уторак 9.5.2020. 

5.  19.2.2020. – среда 16.5.2020. 

6.  20.2.2020. –четвртак 23.5.2020. 

7.  21.2.2020. - петак 30.5.2020. 

 

У складу са изменама школског календара образовно-васпитног рада за ову школску 

годину, настава се у периоду од 10. – 20. 4. 2020. године реализује на следећи начин: 

1. од 10. до 13. април 2020. (Ускрс по Грегоријанском календару) едукативни садржаји 

у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика; 

2. од 14. до 16. априла 2020. (уторак-четвртак) настава на даљину реализује се 

према распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и 

наставника и професора;  

3. од 17. до 20. априла 2020. (Ускрс по Јулијанском календару) – едукативни садржаји у 

вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време ученика; 



4. од 21. априла 2020. (од уторка) –планирани наставак наставе на даљину укључујући и 

наставу сваке суботе. 

  

*Ученици наставу могу да прате директно и на РТС Планети бесплатно и без 

регистрације: 

РТС Планета:   https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/535/srednja-skola 

*Упутство за преузимање наставног материјала и наставни материјал који су 

наставници припремили можете преузети на сајту школе: 

 http://psh-skola.edu.rs/nastava-na-daljinu/  

       

             Директор школе: Биљана Ковачевић 
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