ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О АКТИВНОСТИМА ЗА
ПЕРИОД ДО КРАЈА I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
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 – V
до VIII разреда.
Реализација наставе:
Од понедељка, 30. 11. 2020. до краја првог полугодишта настава се у првом
циклусу и даље одвија непосредним радом у школи.
Класична одељења првог циклуса реализују наставу у две групе (А и Б) тако да
група А у једној недељи похађа наставу од 8.00, а група Б од 10:45.
Наредне недеље, групе се ротирају. Настава се реализује све време у школи у
преподневној смени. За ученике који су се определили за похађање наставе на даљину
или су у самоизолацији оформљене су Гугл учионице.
Целодневна настава се реализује са две паралелне групе у сваком одељењу (А и Б),
све време у преподневној смени. Укупно имамо 6 одељења целодневне наставе, по 3
одељења у првом и другом разреду (12 група). Настава се реализује све време у школи у
преподневној смени.
Уколико се број ученика који похађају наставу у школи смањи на 18 или мање,
ученици тог одељења неће бити дељени у две групе већ ће уз поштовање свих
епидемиолошких мера бити спојени у једну.
Од понедељка, 30. 11. 2020. до краја првог полугодишта настава се у другом
циклусу одвија на даљину, преко изабране платформе - Гугл учионице.
Часови се реализују по важећем распореду у реалном времену, са почетком у 14
часова и трајаће по 30 минута. Распоред „звоњења“ биће истакнут на огласној табли
испред школе и на сајту школе.
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.
Присуство онлајн часовима је обавезно.
Родитељи су у обавези да обавесте одељењског старешину о евентуланој
спречености ученика да прати наставу.

Уколико неки ученик нема могућност праћења наставу на даљину, потребно је да о
томе обавести одељењског старешину, да би школа организовала подршку.
Све планиране писане провере знања за ученике другог циклуса објављење
почетком школске године одлажу се за друго полугодиште.
Предлог закључне оцене биће истакнут у ЕсДневнику кроз белешке о
активностима ученика најкасније до 11.12.2020. 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. 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.
Прво полугодиште се завршава 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње
21.12.2020. године и трајаће до 18.01.2021. године.
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