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НОВЕ МЕРЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ У ЦИЉУ ОЧУВАЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

И ЗАВРШЕТАК ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 

Обавештење за ученике и родитеље ученика у ОШ „Франце Прешерн“ 
 

 

На основу Дописа МПНТР бр. 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године, у обавези смо 

да реализујемо наставу на даљину за ученике другог циклуса образовања – од петог до 

осмог разреда. 

 

У складу са Дописом и добијеним додатним објашњењима из Школске управе Београда, 

упознајемо вас са следећим: 

 

1. Настава, као и осигурање квалитета образовно-васпитног рада у првом циклусу, у 

нашој школи се остварује као и до сада, кроз непосредни образовно-васпитни рад у 

две смене са часовима у трајању од 30 минута. 

 

2. Рад у боравку остаје исти, сатница рада такође. 

 

3. Осигурање квалитета образовно-васпитног рада у другом циклусу почев од 

30.11.2020. године, реализује се на даљину (онлајн), уз искључиво коришћење 

платформе Мајкрософт Тимс. 

 

- Часови се држе у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду. 

Трајање часова је 45 минута и подразумева наставу путем видео-конференцијских 

алата, презентација, Ворд (Word) документа и др. То значи, да су ученици у обавези 

да у реалном времену присуствују часу, тако што ће бити присутни на платформи 

Мајкрософт Тимс, на каналу предмета који имају по редовном распореду. 

Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати 

градиво. Ученици ће бити благовремено обавештавани од стране наставника на 

који начин треба да приступе платформи (да ли као видео позив или преглед 

материјала). 

 

Сав материјал (презентације, провере знања, домаћи задатак) који је предвиђен за 

тај дан наставници ће постављати искључиво у време трајања часа. Ученици ће 

имати рокове за израду задатака, које су у обавези да поштују. 

 

- Ученици који не присуствују онлајн часу, а имају техничке могућности, 

евидентираће се као одсутни. Када је реч о часу путем видео позива евидентираће 

се они ученици који нису на видео позиву, а ако читају и преписују материјал, у 



обавези су да у току трајања часа пошаљу поруку наставнику, на Тимсу, да су 

примили и преписали материјал, у супротном се евидентирају као одсутни. 

 

- Наставници су у обавези да ученике два дана унапред обавесте о проверама знања 

и начину њихове реализације на платформи. 

 

- Распоред провера знања биће истакнут на сајту школе, најкасније до 01.12.2020. 

године. Наставници имају могућност да све провере знања одложе за друго 

полугодиште. 

 

- Предлог закључне оцене биће истакнут у ЕсДневнику кроз белешке о 

активностима ученика најкасније до 10.12.2020. године. Уколико ученици сматрају 

да има елемената за већу закључну оцену, могу да изузетно одговарају у школи, уз 

поштовање свих епидемиолошких мера, у договореном термину, поштујући 

распоред часова и наставника и ученика. Одговарање је могуће само последње 

седмице првог полугодишта. (14 – 18.12.2020. године). 

 

- При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све 

оцене, како током трајања редовне наставе, тако и током наставе на даљину. 

 

4. Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње 

21.12.2020. године и трајаће до 18.01.2021. године. 

 

 

Са жељом да нас само добро снађе, 

 

Директор 

Биљана Благојевић 

 

 

 

 

 
 


