ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
- директору
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији
Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе
образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за
организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године
(уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана
изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових
родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно
је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да
што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у
највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у
обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби
надлежних служби.
У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког
развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим
родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан
и ефикасан начин.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим
активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни
систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У
том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!
С поштовањем,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
15.03.2020. године

PREDŠKOLSKA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA
SREDNjA ŠKOLA
- direktoru
Poštovana/-i,
U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na celoj tritoriji Republike
Srbije, koja je stupila na snagu večeras 15.03.2020. godine, ustanove obrazovanja i
vaspitanja neće raditi od ponedeljka 16.03.2020. godine.
U toku sutrašnjeg dana škole će dobiti potrebne informacije i uputstva za
organizovanje i sprovođenje nastave na daljinu počevši od 17.03.2020. godine
(utorak). Od direktora škola i nastavnika očekuje se da u toku sutrašnjeg dana izvrše
potrebne pripreme i informisanje učenika i njihovih roditelja/zakonskih staratelja o
organizovanoj nastavi na daljinu. Potrebno je planirati obaveštavanje učenika i
koordinaciju nastave na daljinu tako da što manji broj zaposlenih dolazi u ustanovu, a
da svoje radne obaveze u najvećoj meri obavljaju od kuće. Tokom boravka u
ustanovi svi zaposleni su u obavezi da se pridržavaju zdravstveno-higijenskih mera,
uputstava i naredbi nadležnih službi.
U danima koji su pred nama Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će
pružiti potrebnu pomoć školama, učenicima i njihovim roditeljima da nastavu na
daljinu organizuju, sprovode i prate na delotvoran i efikasan način.
Zajedničkim naporima, dobrom koordinacijom i sinhronizovanim aktivnostima
možemo doprineti da se aktuelna krizna situacija za obrazovni sistem, ali i sistem u
celini, predupredi i time ublaže njene posledice. U tom smislu, pozivamo Vas na
posvećeno delovanje i odgovorno postupanje!
S poštovanjem,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
15.03.2020. godine

