Поштовани родитељи,
Од понедељка 30.11.2020. ученици од петог до осмог разреда прелазе на наставу на даљину. Према
упутству које смо добили од Министарства просвете, науке и технолошког развоја организоваћемо
наставу преко платформе Microsoft Teams. На овој платформи радимо од маја прошле школске
године и имали смо довољно времена да се на њу привикнемо. Ученици ће сваког дана имати
часове према утврђеном распореду по коме радимо од почетка школске године. Биће у прилици
да слушају своје наставнике и учествују активно у раду. Моћи ће да постављају питања за све што
им није јасно. Требаће нам свима мало времена да се на ово привикнемо, али сам сигуран да ћемо
током ове три недеље сви много тога научити, и ученици и наставници.
Према упутству Министарства просвете, наставник је у обавези да евидентира присуство ученика
током часова наставе на даљину. То значи да ученици морају да присуствују часовима, као и у
школи. Уколико је ученик спречен да буде на часу, обавеза родитеља је да о одсуству обавести
одељењског старешину. Ученицима нису потребни рачунари, таблети, платформа може да се прати
преко паметног телефона што већина ученика има.
На састанку Педагошког колегијума договорено је да се води рачуна о оптерећности ученика, што
је у складу и са упутством Министарства просвете. Ученици ће о свему бити благовремено
обавештени и имаће довољно времена да ураде све задатке. Током викенда неће бити постављања
задатака на платформу.
Наставници ће током ове три недеље пратити рад ученика у складу са принципима формативног
оцењивања. Вредноваће се активност током часа, редовност и тачност у изради домаћих задатака
и свега осталог што улази у оцену. Очекујемо детаљнија упутства око оцењивања ученика.
Иако је првобитно било планирано да ученици долазе у школу на унапред заказане контролне
вежбе и писмене задатке, Министарство просвете је одлучило да тога неће бити из безбедносних
разлога. Све писмене провере биће пребачене у друго полугодиште.
Прво полугодиште се завршава у петак 18.12.2020.
Друго полугодиште би требало да почне у понедељак 18.1.2021.
Распоред часова преко платформе Microsoft Teams
8.00-8.25
8.30-8.55
9.00-9.25
9.30-9.55
9.55-10.30
10.30-10.55
11-11.25
11.30-11.55
12-12.25

Нулти час
Први час
Други час
Трећи час
Велики одмор
Четврти час
Пети час
Шести час
Седми час

Часови ће трајати 25 минута, јер је преко платформе могуће заказати састанке на 30 минута или сат
времена. Наставнице италијанског језика Дубравка Дошеновић и Милена Савић ће накнадно

обавестити одељењске старешине о терминима својих часова на платформи, јер су оне преподне
ангажоване у раду са ученицима нижих разреда.
Надам се да ће овај тежак период брзо проћи и да ћемо од 18.1.2021. поново бити у школи.
Срдачан поздрав,
директор Горан Шоботовић

