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                            Обавештење за ученике и родитеље – април месец 
 

-Настава за сва одељења се реализује према устаљеном распореду часова и сатници 

за преподневну смену. 

-Настава за изборне пакете реализоваће се према распореду који наставници 

договарају са ученицима. 

-Додатна, допунска настава и консултације организоваће се на даљину у периоду 

од 13,45 до 15 часова, а за одељења која у наведеном периоду похађају редовну 

наставу, после 15 часова односно према договору са предметним наставницима.  

-У складу са последњим обавештењем Министарства просвете омогућен је долазак 

ученика и наставника у школу због оцењивања, у мањим групама и уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. У циљу избегавања прекомерног оптерећења ученика, 

на седници одржаној 24.марта 2021. године, Педагошки колегијум одредио је 

приоритетне предмете код којих ће се реализовати писмени задаци (српски језик и 

књижевност, математика, енглески језик-друштвено језички смер или рачунарски 

предмет) и писмене провере (физика, хемија или рачунарски предмет, математика). 

На предлог Педагошког колегијума, одељењска већа сачинила су План писмених 

провера за месец април,. 

-Писмени задаци-провере у школи обављаће се на часовима предвиђеним 

распоредом (не више од једне провере дневно за дату групу ученика). Група 

ученика која реализује писмени задатак-писмену проверу у школи (имајући у виду 

различите удаљености места становања ученика од школе), неће имати обавезу 

похађања конференцијске наставе тога дана, али се надамо да ће ученици који живе 

у близини школе, после (пре) заказанe проверe, похађати наставу на даљину. 

Наставник који реализује проверу, своје часове на даљину држаће из школе, а за 

одељење чија је група ученика на провери у школи, постављаће одговарајући 

материјал у Гугл учионици. 
 

-Имајући у виду досадашња искуства, односно неодговарајући однос  појединих 

ученика током наставе на даљину, посебно скрећемо пажњу на следеће: 

Ученици прате од куће наставу на даљину предвиђену распоредом. 
Приликом онлајн провере камера ученика мора бити укључена. 

 

-Наставници, у договору са ученицима, заказују провере у школи најмање 48 сати  

пре датог термина, водећи рачуна о планираним писменим проверама за дато 

одељење. 
 

-У циљу безбедности, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, долазак 

и боравак ученика у школи реализоваће се према упутствима управе школе и плану 

који ће за сваку недељу израђивати помоћник директора, а на основу добијених 

информација од наставника који планирају провере. 
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                      Упутство за безбедан боравак у школи: 

 

- Ученици улазе у двориште школе најмање 5 минута пре термина 

заказане провере, одржавајући безбедно међусобно растојање. 

- Током боравка у школи обавезно је ношење маски. 

- Ученици улазе у Гимназију прелазећи дезобаријеру на улазу, где се 

обавља и дезинфекцијa руку. 

- Ученици улазе у проветрене учионице и заузимају места у клупама 

на безбедном растојању. 

- Наставници су дужни да обезбеде поштовање мера превенције 

респираторних инфекција током заказане провере. У случају 

небезбедног понашања ученика (скидање маски, груписање 

ученика...), наставник после опомене евидентира и удаљава ученика 

са провере.    

- Ученици се после обављених провера не задржавају у холовима 

школе. 

- Ученици, наставници и ненаставно особље не долазе у школу 

уколико имају повишену телесну температуру или симптоме 

респираторне инфекције.  

Неопходно је да родитељи, у случају примећених симптома 

респираторних инфекција, обезбеде да деца не долазе у школу. 

 

         
Управа 

 
 


