
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ 

 

Поштовани родитељи, 

У складу са одлуком о промени календара овразовно-васпитног рада за основне и 
средње школе на територији Републике Србије, прво полугодиште завршава се 
18.12.2020.године. Друго полугодиште почиње 18.1.20201.године.  

На основу дописа МПНТР од 27.11.2020.године број: 610-00-01358/2020-07. 
обавештавам вас о следећем: 

1. Настава у првом циклусу

2. Настава 

 ОШ реализује се у школи на начин како је Школа 
организовала и реализовала образовно-васпитни рад од почетка школске године.  

у другом циклусу

3. Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину се реализује у реалном 
времену на основу распореда часова за свако одељење на MSTeams платформи. 
Сваки наставник ће своје часове одржавати уживо. 

 ОШ остварује се од 30.11.2020. године путем наставе 
на даљину уз коришћење MicrosoftTeams платформе и путем Јавног медијског 
сервиса Србије. 

Часови на платформи трају45 минута по новом распореду звона од 
30.11.2020.године (редовна настава почиње у 13.30 часова и траје до 19.30 
часова).                                      

4. Остали облици образовно-васпитног рада могу се реализовати у периоду од 
12.40 часова до 13.25 часова. 

5. Ученици који не присуствују часовима на платформи биће евидентирани у 
Есдневнику, на начин како се изостанци евидентирају на редовној настави.Свако 
одсуствовање ученика са часова на платформи родитељи треба да оправдају у 
комуникацији са одељењским старешином. 

6. Рок за израду домаћих задатака ученицима ће бити јасно прецизиран,  као и 
остале обавезе. 

7. Ученицима ће бити најављена свака провера знања, као и градиво које ће 
провера обухватити. (Ове препоруке се не односе на петнаестоминутне провере). 
Ученицима који из оправданих разлога нису у могућности да исту реализују, 
биће им омогућена накнадна провера. 

8. При извођењу закључне оцене на крају полугодишта,  узеће се у обзир све оцене 
у периоду редовне наставе у школи, као и оцене постигнуте током периода 
наставе на даљину (сумативне и формативне оцене ученика). Ученици другог 
циклуса не долазе у школу на проверу знања. Изузетно, ако ученик сматра да 
има елемената за већу закључну оцену, може да одговара у школи, уз 
поштовање свих епидемиолошких мера. 
 
Вама и ученицима желим добро здравље и успешан завршетак 1. полугодишта. 

 

                         Директор 

                          Светлана Милутиновић 



 


