
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је свим 

школама у Србији додатна детаљна упутства за организацију рада основних и средњих 

школа до краја првог полугодишта. 

Упутства су донета на основу препорука Кризног штаб за сузбијање заразне 

болести Kovid-19 и Уредбе о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 

заразне болести Kovid-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних 

и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину. 

 

Према наведеној Уредби: 

 

Од понедељка 30.11.2020. сви ученици од V до VIII разреда прелазе на наставу 

на даљину која ће се реализовати уз коришћење одговарајућих платформи за учење и 

путем Јавног медијског сервиса Србије. 

Ученици су у обавези да редовно прате наставу преко РТС-а а наставне 

материјале добијаће оним данима, како су и до сада похађали наставу (према 

распореду). 

Распоред наставе РТС-а имате на линку 

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php , као и могућност одложеног 

праћења наставе на Порталу РТС Планета. 

 

Оцењивање ученика: Уколико ученици сматрају да има елемената за већу 

закључну оцену, могу да, изузетно одговарају у школи, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

Распоред долазака у школу за одговарање ће утврдити сваки наставник, а 

време одржавања ученицима ће бити саопштено путем: гугл учионице, вибера, 

мејла, огласне табле у школи, школског сајта или неког другог начина 

комуницирања са ученицима, најмање 3 дана пре заказаног термина. 

 

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

основне школе, ученици од I – IV разреда, остварује се кроз непосредни образовно-

васпитни рад, односно, у школи, као и до сада. 

Настава почиње у 8:00 часова за прву групу, и 10:35 за другу групу, по до сада, 

утврђеном распореду. 

 

Према измењеном календару образовно-васпитног рада зимски распуст 

траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године, а први дан другог 

полугодишта је 18. јануар 2021. године. 

 

Користимo прилику да се свим запосленима, родитељима, ученицима, још 

једном захвалимо на посвећеном деловању и одговорном поступању, којим 

обезбеђујете успешно остваривање образовно-васпитног рада, и укупног рада 

школа, као и на дисциплини, поштовању и спровођењу свих епидемиолошких 

мера које чине да школе буду сигурно и безбедно место за ученике и запослене. 

 

ПАЗИТЕ НА СЕБЕ, И СЕБИ БЛИСКЕ ОСОБЕ, И ПОНАШАЈТЕ СЕ 

ОДГОВОРНО ! 

 

У Голубиницма,  

    28.11.2020.                                                                Весна Опачић, педагог 

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php?fbclid=IwAR1xHBm5sSP2ELKR3f7YOkZHSDyJX1e5noqpK8xLc-1M7OCLkltqU5exBt0

