Поштовани родитељи,

У складу са дописом Министраства просвете Републике Србије од 27.11.2020., обавештавамо Вас да се од
30.новембра 2020. године, у другом циклусу образовно-васпитни рад остварује искључиво путем

наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи-Гугл учионице и путем праћења часова
Јавног медијског сервиса Србије(канали РТС 2, РТС3 и РТС Планета).
Настава на даљину одвијаће се до краја првог полугодишта које се завршава 18. децембра 2020.
Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште
почиње 18. јануара 2021. године.
У реализацијi наставе на даљину- преко Гугл учионице наставници ће водити рачуна о
оптерећености ученика дневним обавезама, прилагодити обим и сложеност програмских садржаја и
захтева. Наставне садржаје по наставним предметима реализоваће са ученицима пратећи
досадашњи распоред часова у школи, са почетком од 14 часова (сатница у прилогу). Наставници
ће:
-Одређивати одговарајуће временске рокове за израду домаћих задатака водећи рачуна о
могућностима и обавезама ученика. Ученицима ће слати јасна и кратка упутства за рад на даљину у
Гугл учионици. Када техничке могућности дозвољавају, наставници ће са ученицима одржати час
користећи видео конференцијске алате (гугл-мит...).
-За ученике који нису у могућности да прате наставу на даљину обезбеђиваће штампани материјал
(родитељи и ученици се договарају о термину када ће материјал преузети и попуњен вратити у
школу са одељењским старешином и предметним наставницима).
-За ученике са којима се ради према индивидуализацији или ИОП-у прилагођаваће се посебни задаци
у складу са могућностима ученика.
Праћење и оцењивање ученика-У периоду рада на даљину наставници ће се посебно ослонити на
праћење ангажовања ученика, продукте рада, редовност израде домаћих задатака и евидентираће
активности ученика у есДневник; Приликом провере знања инсистираће се на кључним знањима и
садржајима. Користиће се и други видови комуникације (телефонски позиви, вибер, мејл, скајп,
зум...) приликом провере знања ученика на даљину у случајевима за које се процени да је потребно
(уколико ученици немају могућност рада у Гугл учионици).
При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, у обзир се узимају све оцене-током
наставе у школи и изведене током активности ученика у настави на даљину. Неучествовање у раду у
Гугл учионици утиче директно на оцену ученика.

Ученик који нема број оцена потребних за утврђивање закључне оцене (из оправданих разлога) може
остати неоцењен на крају првог полугодишта. За те ученике биће планирана додатна подршка у
другом полугодишту.
Ученици који нису задовољни закључном оценом могу изузетно да одговарају у школи уз
поштовање свих епидемиолошких мера.

Током наставе на даљину, ученицима ће поред подршке наставника бити потребна и Ваша подршка.
Ваша подршка треба да буде у помоћи да се организују и да се придржавају правила и упутстава
наставника. Пратите колико се ваше дете укључује у рад путем Гугл учионице и прати часове на
каналима РТС-а, да ли је одрадило домаће задатке и остварило комуникацију са наставницима.
Подстакните своје дете да одржи континуитет у рад. Уколико инсистирате да се ваше дете
придржава договорених правила, шаљете му поруку да верујете да оно може да успе. Уколико није
урадило свој задатак, немојте га ви радити уместо њега, мотивишите и тражите да то само урадиважно да будете доследни. Будите у контакту са одељењским старешином преко канала
комуникације који сте до сада успоставили.
Обратити пажњу: Проверавајте понашање детета у дигиталном окружењу и на који начин
комуницирају како са наставницима, тако и са својим вршњацима (поштовања правила
комуникације, заштита ученика од дигиталног насиља) .
Све нове информације које добијемо биће вам благовремено прослеђене.

Директор школе
С.р.Наташа Бадовинац

Прилог
Распоред сатнице одржавања часова од 30.11.-18.12.2020.

Први час
Други час
Одмор
Трећи час
Четврти час
Пети час
Шести час
Часови ОЗ, Верска
настава, Грађанско
васпитање, слободне
наставне активности,
изборни...

Понедељак- Петак
14:00-14:30
14:35-15:05
15 минута
15:20-15:50
15:55-16:25
16:30-17:00
17:05-17:35
Након 17,45

