Поштовани ученици и родитељи, од петог до осмог разреда,
Обавештавамо Вас да ће се од понедељка, 15.03.2021. године образовноваспитни рад у другом циклусу (од петог до осмог разреда) реализовати
путем наставе на даљину, по важећем распореду часова са почетком у 09
часова и трајањем школског часа од 45 минута. Ова сатница и начин рада ће
се примењивати до петка, 19.03.2021. године.
Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.*

Време
09:00 – 09:45
09:50 – 10:35
Велики одмор (20 минута)
10:55 – 11:40
11:45 – 12:30
12:35 – 13:20
13:25 – 14:10 (по потреби и 7. и 8. разред)

Настава на даљину се реализује коришћењем одговарајућих платформи,
односно система за управљање учењем и путем медијског Јавног сервиса
Србије.
Наставници су обавезни да у термину часова по распореду буду доступни
ученицима у Google учионицама и у том термину ученици добијају сва
потребна обавештења и задатке за наставни предмет.
Сам ток часа ће се реализовати путем aлата Google учионице: Google Meet-а,
снимљенoг материјала, линкова, презентација, pdf или jpg формата,
форумских дискусија, размене порука-питања и одговора.
Предмети који су се до сада реализовали само на даљину (информатика,
грађанско васпитање, верска настава, тит у 7. и 8. разреду, сна) наставиће да
се реализују на исти начин као до сада.
Присуство ученика часу путем наставе на даљину се евидентира у дневнику
образовно-васпитног рада.
Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се
писмени и контролни задаци, планирани у наредном периоду, могу
реализовати путем наставе на даљину.

Писмени и контролни задаци се неће реализовати у школи у току наредне
недеље.
Молимо родитеље да одржавају успостављене канале комуникације са
одељењским старешинама и наставницима, да прате добијена упутства и
континуирано прате рад деце кроз е-учионице и електронски дневник.
Начин реализације ће се надаље прилагођавати у складу са препорукама
надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком
ситуацијом, о чему ће ученици и родитељи бити обавештавани посредством
одељењских старешина и путем школског сајта.
Молимо све ученике и родитеље да у периоду реализације наставе на
даљину посебно воде рачуна о поштовању законских одредби у вези
заштите ученика и наставника од дигиталног насиља, као и заштите
података о личности.
Срдачан поздрав и добро здравље Вама и Вашим породицама!
Управа школе

