
Обавештење за ученике и родитеље 

 

Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године. 

Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године. 
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године. 

 
У складу са Упутсвом за организацију рада средње школе до краја првог полугодишта 
школске 2020/2021. године, обавештавамо вас: 

 Од понедељка 30. новембра до петка 18. децембра сви облици наставe и учења 
изводиће се на даљину, коришћењем информационо-комуникационе технологије 
(Гугл учионица), Јавног медијског сервиса РТС-а , као и других алата у виду подршке 
ученицима 

 Настава ће се реализовати према распореду за поподневну смену 
 Настава на даљину треба да омогући континуирано ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА (формативно и сумативно) користећи савремене информационо – 
комуникационе технологије 

 Евиденција образовно васпитног рада остварује се тако што се у електронски дневник, 
према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са 
напоменом о начину реализације.  

 Наставник евидентира ученике који НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ У РАДУ НА ЧАСУ 
ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, 
како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. 
Узимаће се у обзир и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у 
изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на 
даљину. 

 ЗАКЉУЧНУ ОЦЕНУ ПРЕДЛАЖЕ НАСТАВНИК (мора бити јавна и образложена) 
 ИЗУЗЕТНО, уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, може 

у договору са наставником ДА ОДГОВАРА У ШКОЛИ, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера 

 Ученицима ће се до 11. децембра дати предлог закључне оцене, где ће они који 
желе да одговарају за вишу оцену, а за то има законских елемената, одговарати у 
школи усмено од понедељка 14. децембра до петка 18. децембра, по распореду који 
доставе предметни наставници 

 

Желимо вам пуно здравља и да заједно, на најбољи начин, успешно реализујемо наставу 
до краја првог полугодишта. 


