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ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о 

мерама за сузбијање и спречавање заразне болести COVID 19 достављамо вам додатно 

упутство за организацију рада ОШ и завршетак првог полугодишта шк. 2020/21.године. 

 

1. Остваривање образовно васпитног рада у првом циклусу основне школе 

Настава у првом циклусу основне школе остварује се кроз непосредни образовно васпитни 

рад у комбинованом моделу у две групе.  

 

2. Остваривање образовно васпитног рада у другом циклусу основне школе 
Образовно васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе на 

даљину уз коришћење платформе Google Clasrooom и путем Јавног медијског сервиса 

Србије. 

Евиденција образовно васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према 

утврђеном распореду часова уносе реализоване наставне јединице из плана рада, са 

напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал 

комуникације). 

У евиденцији присуство ученика треба евидентирати оне ученике који нису 

присуствовали часу путем наставе на даљину.  Ученици који немају моогућност 

коришћена изабране платформе не евидентирају се у дневнику да нису присутни. 

Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуалним учионицама. 

Разредне старешине су у обавези да до краја дана пошаљу школи и предметним 

наставницима (свог одељења) списак ученика који немају могућност коришћења 

изабране платформе и на који начин могу да комуницирају. 

 

2.2. Планирање и остваривање часова наставе 

Часови редовне наставе трају до 45 минута а уколико ученици искажу потребу наставник 

ће организовати час допунске или додатне наставе.  

Оперативне планове за једну радну недељу шаљете школи на мејл у обрасцу који сте 

користили од марта до јуна, које ми прослеђујемо ШУ.(образац се налази на сајту 

школе под називом Оперативни план у ванредном стању- најновији образац) 

 

 

 

 



2.3.Распоред часова 

0 час 12:10 – 12:55 – 5 час допунске, додатне, секције, час ОС 

1.час 13:00 -  13:45 – 5 

2.час 13:50 -  14:35 – 15 

3.час 14:50 -  15:35 – 5  

4.час 15:40 -  16:25 – 10 

5.час 16:35 -  17:20 – 5  

6.час 17:25 -  18:10 – 5  

7.час 18:15 -  19:00 час допунске, додатне, секције, час ОС 

Наставници посебно морају да воде рачуна о оптерећености ученика, поштују временску 

динамику предвиђену распоредом часова и воде рачуна о заштити података о личности 

(наставници не би требало да траже од ученика да им шаљу видео записе, фотографије у 

којима се ученици виде да би се спречила свака врста злоупотребе деце у виртуелном 

простору) 

Потребно је да се ученицима прецизирају и омогуће одговарајући рокови за израду 

домаћих задатака, других задатака и достављање повратних информација. Обавезна је 

благовремена најава, минимум 2 дана раније, уколико се реализује провера знања из 

одређеног предмета и које градиво обухвата та провера знања, као и да се остави 

могућност одлагања израде провере знања код ученика који нису у могућности да исту 

реализују из оправданих разлога. 

 

2.4. Оцењивање 

Наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују 

ученике у току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. 

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно васпитног рада и оцене које 

ће ученицима бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење 

закључне оцене. Уколико ученик није задовољан закључном оценом може да одговара у 

школи уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени 

задаци могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може 

реализовати и у другом полугодишту с тим да се води рачуна о равномерном распореду у 

односу на друге писмене и контролне задатке. 

Наставник има могућност  да ученике оцени и на основу активности, резултата рада, 

израда презентација, изложбе радова и продуката, модела, цртежа, постера, учешћа у 

дискусији, писање домаћих задатака. 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута које се уписују у 

дневник неопходно је ревидирати, ускладити са календаром образовно васпитног рада и 

објавити за свако одељење на званичној интернет страни школе, до 1.12.2020.год. 

Уколико наставници одлуче да реализују писмене задатке и писмене провере на 

даљину потребно је до краја дана да школи доставе распореде по одељењима како би 

поставили на сајт школе 1.12.2020. 

 

30. 11. 2020.        Директор школе, 

         Љиљана Вековић 

 


