Поштовани родитељи,

На основу Уредбе Владе Републике Србије, у којој су прописане нове мере за организацију
рада основних школа због тренутне епидемиолошке ситуације, обавештавамо вас да се од
понедељка, 30.11.2020. године, за ученике од петог до осмог разреда, настава организује на
даљину путем изабране платформе Microsoft Teams, према утврђеном распореду часова.
Наставници ће преко платформе Microsoft Teams држати часове, којима је обавезно присуство
ученика. Ученици који нису присутни на он лајн часовима биће евидентирани у дневнику као
одсутни.
САТНИЦА ОНЛИНЕ ЧАСОВА
ВРЕМЕ
09:00 - 09:45
09:45 - 09:50
09:50 - 10:35
10:35 - 10:45
10:45 - 11:30
11:30 - 11:35
11:35 - 12:20
12:20 - 12:25
12:25 – 13:10
13:10- 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:05
14:05 – 14:50

ЧАСОВИ И ОДМОРИ
1. час
Одмор
2. час
Велики одмор
3. час
Одмор
4. час
Одмор
5. час
Одмор
6. час
Одмор
7. час

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ
Ученици су дужни да у задатом року предају домаће задатке на за то предвиђеном каналу на
платформи.

ОН ЛАЈН ОТВОРЕНА ВРАТА
У току трајања наставе на даљину комуникација са предметним наставницима вршиће се преко
одељењског старешине.
КАНАЛ КОМУНИКАЦИЈЕ: Родитељ се обраћа одељењском старешини који му уговара
комуникацију са одређеним предметним наставником (директорком , педагогом) у
договорено време.

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА – ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове
школске године до сада и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у
током реализације наставе на даљину, у периоду до завршетка првог полугодишта, омогућиће
извођење закључне оцене.
Закључна оцена је јавна и образложена.
Уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене и сматра да има услова за већу
закључну оцену , може одговарати у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Уколико ученик нема ни једну оцену потребну за утврђивање закључне оцене (из оправданих
разлога ( болест, изолација, друго), може да буде неоцењен. Овом ученику успех на крају првог
полугодишта неће бити утврђен успех.
У другом полугодишту потребно је посебно планирати додатну подршку за ову категорију
ученика.
Све писмене провере које су биле планиране биће померене за друго полугодиште.
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Током тарајања наставе на даљину, пратиће се понашање ученика у виртуелном окружењу.
Ученици су дужни да редовно прате наставу, присуствују ОН ЛАЈН часовима, редовно и на време
испуњавају своје обавезе.
ИЗМЕНА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА
Прво полугодиште ове школске године завршава се 18. децембра 2020. године.
Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Надамо се обостраној сарадњи и разумевању

Управа школе

30.11.2020.

