
OБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА – НАСТАВА НА ДАЉИНУ ОД 30. 11. 2020.  

 

С обзиром да је Влада Републике Србије донела уредбу о мерама за спречавање 
COVID-19 и да је календар образовно-васпитног рада основних школа усклађен са истом, а 
у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, наша школа, као и све 
друге школе на територији РС, добила је упутство за организацију рада и завршетак првог 
полугодишта школске  2020/2021. године (број:610-00-01358/2020-07 од27. 11. 2020. 
године). Овом уредбом донета је одлука да се прво полугодиште завршава 18. децембра 
2020. године, да зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. 
године и да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године 

На основу дописа МПНТР од 27. 11. 2020. године и упутства о реализацији наставе 
од понедељка 30. 11. 2020. године у ОШ „Десанка Максимовић“ организација рада је 
следећа: 

1. Образовно-васпитни рад у првом циклусу основне школе остварује се кроз 
непосредан образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације 
наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе, односно у складу са 
Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у 
основној школи у школској 2020/2021. години. Сви ученици првог циклуса 
похађају наставу у школи од 7:30 до 12:15 часова, по већ утврђеном распореду 
часова и распореду звоњења, на начин који осигурава безбедност и здравље 
ученика и запослених у складу са препорукама надлежних органа и 
институција. Рад продуженог боравка за први и други разред организован је 
сваког радног дана од 10:00 до 16:00 часова. 

2. Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се на 
даљину, уз коришћење платформе Google G Suite for Education и путем Јавног 
медијског сервиса Србије (РТС 2 и РТС 3) и доступни су на платформи РТС 
Планета. Одређен број натавника своје часове реализоваће путем видео-
конференцијског алата као што је Google Meet, али и путем Vibera и других 
алата са сличним функционалностима. За ученике који долазе из породица 
ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на 
располагању електронски видови комуникације, наставници ће користити 
позиве и обезбедити наставни материјал у папирној форми. Ученици који 
наставу похађају по ИОП-у 1 или ИОП-у 2 наставници ће размотрити и 
прилагодити новонасталим околностима, како би им се могло омогућити 
праћење наставе на даљину. Школа је утврдила и време почетка као и време 
завршетка онлајн наставе, на дневном нивоу, и то од 9:00 па до 16:00 часова 
сваког радног дана, по утврђеном, ученицима, већ познатом распореду часова. 
Часови у онлајн настави трају 45 минута. 



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. Посебна пажња ће се посветити формативном (описном) 
оцењивању ученика, инсистирајући на битним садржајима. Оцене које су 
ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка ове 
школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима 
бити дате у периоду до завршетка првог полугодишта омогућиће извођење 
закључне оцене. Наставник ће одлучити да ли се писмени задаци, предвиђени 
за наредни период, 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. Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене и на основу 
активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања, 
учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака и др. При 
извођењу оцене за крај првог полугодишта, потребно је узети у обзир све 
оцене, како током наставе по изабраном моделу, тако и током наставе на 
даљину. Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, 
могу да изузетно одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких 
мера. Уколико ученик нема довољан број оцена потребних за утврђивање 
закључне оцене, из оправданих разлога (болест, изолација и друго) можр да 
буде неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог 
полугодишта. 
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