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Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је данас основним и средњим школама 

Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. 

години и Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 

2021/2022. години. Ова упутства су први основ за организовање, планирање и програмирање 

укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 

2021. године. 

Поред детаљних стручних упутстава Министарство је послало и прилоге у вези са применом 

епидемиолошких мера у школама којима се ближе уређују питања организације и спровођења 

образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у 

борби против вируса Covid-19. 

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета 

и развој установе постављају основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 

2021/2022. године. 

Директори установа су у обавези да омогуће свим запосленима у школи и родитељима ученика да 

се благовремено упознају са садржајем одговарајућег стручног упутства и упутствима о мерама 

заштите и да договорите начине комуникације који ће бити у функцији доследне примене 

договорених мера, поступака и активности за заштиту здравља ученика и запослених. 

Имајући у виду посебан значај почетка школске године за ученике првог разреда у основној и средњој 

школи и ученике петог разреда у основној школи, посебну пажњу треба посветити организацији првих 

сусрета наставника и одељењских старешина са ученицима и родитељима ученика, тако да се 

примене све мере заштите од ширења вируса – физичка дистанца, заштитне маске, спољашњи простор 

школе, велики унутрашњи простори, представљање и разговори у мањим групама, паузе између 

састанака са обавезним мерама за чишћење и припрему простора и друге мере. Сугестија је да ови 

сусрети и састанци буду одржани 31. августа 2021. године. 

У периоду од 25. до 31. августа 2021. године, на регионалном или општинском нивоу биће одржани 

састанци са директорима школа, као вид додатне подршке школама у решавању конкретних стручних 

и/или организационих питања од значаја за успешан почетак школске године. О терминима ових 

састанака директори школа ће бити обавештени посредством надлежне школске управе. 

Највећи број школа ће бити спреман да припреми и реализује ефективан и ефикасан план образовно-

васпитног рада, с обзиром на то да се у претходне две школске године стекло значајно професионално 
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искуство са врло добрим резултатима рада и да се показало да су у већини школа најјачи људски 

ресурси. Министарство очекује да ће се одржати висок ниво солидарности, колегијалности и подршке 

током отежаног рада, што је био случај и у претходном периоду. У сусрет новој школској години 

потребно је искористити стечено знање и подржати тимски рад у изналажењу најбољих образовних 

решења којима ће се умањити утицај епидемиолошких препрека и ограничења. 

За сва додатна питања службе Министарства и школске управе су на располагању директорима 

установа и просветним радницима. 

Преузмите: 

 Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2021/2022. години 

 Стручно упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у 

школској 2021/2022. години 

 Прилог 1 – Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења 

SARS-CoV-2 вируса у популацији 

 Прилог 2 – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. 

години 

 Допис основним и средњим школама 
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