
Обавештење за ученике и родитеље 

У складу са Упутством за организацију рада средње школе до краја првог 

полугодишта школске 2020/21. године, обавештавамо вас следеће: 

- Од понедељка 30. децембра сви облици наставe и учења изводиће се на 

даљину, коришћењем информационо-комуникационе технологије и Јавног 

медијског сервиса РТС-а. 

- Настава ће се реализовати према постојећем распореду часова и сатници и 

то у преподневној смени (први час од 9:30, а за наставнике који раде у две 

смене, односно ученике којима су распоредом предвиђени клизни часови, осми 

час од 13:50, девети час од 14:25). 

- Настава за изборне пакете реализоваће се према распореду који наставници 

договарају са ученицима. 

- У циљу избегавања преклапања и преоптерећења ученика, одређено је пет 

предмета који ће имати приоритет приликом планирања писмених провера 

знања за наредни период: Математика, Српски језик и књижевност, Физика, 

Хемија и Биологија. 

У зависности од плана писаних провера за наведене предмете који ће се 

израдити у понедељак, у уторак ћемо приступити планирању провера за друге 

предмете, а у складу са објективним и законским могућностима. 

Уколико наставници процене да се раније планиране писмене провере не могу 

реализовати на даљину, реализоваће их у другом полугодишту, водећи рачуна о 

равномерном распореду истих. 

- При извођењу закључне оцене (у складу са Изменама и допунама Правилника о 

оцењивању ученика, број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од 

две уколико је недељни фонд часова два), узимају се у обзир све досадашње 

оцене, као и оцене током наставе на даљину. 

- Завршетак полугодишта је планиран за 18.12.2020. год. У вези са датом 

могућношћу поправљања закључних оцена у школи, наставници ће предложити 

закључне оцене до петка 11. децембра, а ученици (уколико има елемената за 

већу закључну оцену), електронским путем обавестити предметног наставника 

најкасније до недеље 13. децембра у 15 часова, како би се распоред испитивања 

у школи, за период од 14. до 18. децембра, сачинио у складу са предвиђеним 

епидемијским мерама. 

О евентуалним изменама и новим информацијама правовремено ће вас 

обавештавати одељењске старешине, устаљеним путевима комуникације. 
 

 

Будите здрави! 

Управа 


