
ОБАВЕШТЕЊЕ О  ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5-8.РАЗ.  

 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, а у 

складу са препорукама Кризног штаба од 12.03.2021., донета је одлука да се у седмици од 

15. до 19.марта за ученике од петог до осмог разреда, организовати настава на даљину.  

Настава се организује по утврђеном распореду у складу са оперативним планом уз 

коришћење савремене информационе комуникацијске технологије (путем изабране 

платформе Google classroom, вибер, маил..)  као и праћење наставе путем  Јавног 

медијског сервиса Србије РТСи РТС планета. 

Ученици који не приступе платформи у време трајања часа биће евидентирани као 

одсутни ученици.  

Изузетно, ученици који немају техничких могућности да прате наставу преко 

изабране платформе и о томе су на време обавестили одељењског старешину,  могу у 

договору са наставницима и одељењским старешинама да изнађу други модел (штампани 

материјал, ТВ лекције, Вибер...) 

 

За ученике од петог до осмог разреда од 15. до 19.марта ће се одржавати 

настава на даљину по важећем  распореду  часова  у трајању од 45 минута по следећој 

сатници; 

1. час од 10:35 – 11:20 

2. час од 11:25 – 12:10 

3. час од 12:15 – 13:00 

4. час од 13:20 – 14:05 

5. час од 14:10 – 14:55 

6. час од 15:00 – 15:45 

7. час од 15:50 - 16:35 

 

Уколико ученици искажу потребу наставник ће организовати и час допунске и додатне, 

такође на даљину. 

Евиденција образовно-васпитног рада се остварује тако што се у дневнику, према 

утврђеном распореду евидентирају реализоване  наставне јединице са  напоменом о 

начину реализације. 

Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење напредовања ученика путем 

формативног и сумативног оцењивања. У наредној недељи неће бити физичког присуства 

ни наставника ни ученика ради оцењивања.Приликом оцењивања инсистираће се на 

битним садржајима и активностима који су кључни за остваривање исхода. Ученик се 

оцењује на основу активности, учешћа у групном облику рада, учешћа у дискусијама, 

изради домаћих задатака...  

 

Молим вас да испоштујете труд наставника да вам приближе  овакав начин рада,  да 

будете активни, одговорни, да се потрудите да напредујете, испоштујете све 

епидемиолошке мере заштите, јер само заједно и одговорно можемо истрајати.  

 

 

Валентина Панђаитан, директорка школе 



 


