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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

У ГИМНАЗИЈИ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ У УБУ УСПЕШНО 
ОРГАНИЗОВАНА НАСТАВА НА ДАЉИНУ 

 
Одмах након што је проглашено ванредно стање на територији 

Републике Србије у вечерњим сатима 15. марта 2020. године, управа Школе и 
наставници приступили су организацији наставе на даљину. Првог радног дана 
све одељењске старешине ступиле су у контакт са ученицима како би их на 
време обавестиле да ће се у наредном периоду настава одвијати на даљину и 
том приликом су прикупљене све електронске адресе ученика. Након 
целодневних припремних активности, у среду 18. марта је почела настава на 
даљину и током ове недеље одвијаће се преко електронске поште и/или преко 
бесплатне апликације Google Classroom (Учионица). Када је реч о ТВ лекцијама 
које ће бити емитоване на РТС Планета, линк ка лекцијама биће истакнут на 
сајту Школе како би ученици могли да их погледају више пута. Ученици су у 
обавези да прате ТВ лекције на које их усмере предметни наставници. 

Како се налазимо на самом почетку другачије организованог учења, сви 
из Школе ћемо се потрудити да обезбедимо што квалитетнију наставу. Из 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја свакодневно стижу 
упутства за поступање, која ће благовремено бити објављена на сајту Школе и 
прослеђена актерима којима су намењена.  

Моле се сви ученици да редовно прате активности у оквиру наставе на 
даљину и извршавају постављене задатке јер ће наставници све активности 
формативно вредновати и бележити у електронски дневник. Када се буду 
стекли потребни услови, спровешће се и бројчано оцењивање како би се 
наставна година успешно привела крају. 
Овом приликом посебно молимо ученике завршног разреда за стрпљење. 
Сигурни смо да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
пронаћи најбоље решење и за њих. 

За све наставнике и ученике који буду имали потешкоћа са коришћењем 
рачунара и интернета, управа Школе ће благовремено обезбедити адекватну 
помоћ. 

Како време буде пролазило, сви актери наставе на даљину изналазиће 
нове и боље начине за рад како би се овај вид наставе унапредио. Очекује се 
активирање нових платформи за учење на даљину, о чему ће и наставници и 
ученици бити благовремено обавештени. 

 
 

У Убу, 19.03.2020. год.                                     Директор Школе 
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