Обавештење о организацији рада школе
од 1. јуна 2020. године
Проглашењем ванредног стања услед епидемије COVID-19, у периоду од 17.
марта до 6. маја 2020. године, прекинут је непосредни образовно-васпитни рад у
школама, а континуитет је обезбеђен остваривањим наставе на даљину.
По упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школа
организује oбразовно-васпитни рад од 1. јуна 2020. на следећи начин:
Од понедељка 1. јуна до уторка 16. јуна 2020. школа организује посебне
часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво
постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одређеног предмета,
програма, активности, односно имаће могућност да поправе оцене.

Организација активности за ученике осмог разреда
Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак, 5 јуна
2020. године.

Распоред активности по данима
Понедељак, 1. јун 2020. - преузимање комбинованог и теста за српски језик
Уторак, 2. јун 2020. од 8.00 до 10.00 - пробни завршни испит из математике
Среда, четвртак, петак, 3, 4. и 5. јун 2020. – посебни часови наставе
Од 3. до 15. јуна 2020. - припремна настава
Субота, 6. јун 2020. - онлајн припремна настава
Завршни испит – 17, 18. и 19 јуна 2020.
У понедељак 1. јуна 2020. ученици долазе у школу по распореду који ће
им проследити одељењске старешине, у мањим групама које ће одредити
одељењски старешина, и доносе ђачке књижице и фотографију за оверу и
предају одељењском старешини.
Истог дана преузимају тест из српског језика и комбиновани тест, које ће
радити код куће.
Урађене тестове враћају одељењском старешини у уторак 2. јуна 2020.
године.
Наставници наставних предмета који су обухваћени завршним испитом на
часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију о
резултатима на пробном завршном испиту.
Пробни завршни испит из математике реализује се у школи 2. јуна 2020. од
8.00 до 10.00 часова.

Пробни завршни испит се организује у учионицама у мањим групама.
Од 1. до 5. јуна 2020. за ученике осмог разреда биће организовани и
посебни часови наставе на којима ће ученици моћи да покажу боља
постигнућа из одређеног предмета.
Ученици ће пријавити до 27. маја 2020. године одељењском старешини
потребу и намеру да присуствују тим часовима.
Предметни наставници ће до истог дана (27. маја 2020. године)
одељењским старешинама доставити информацију о броју ученика који се нису
укључили у наставу на даљину током ванредног стања и за које постоји потреба
да похађају посебне часове наставе да би били оцењени из одређене наставне
области/теме у оквиру одређеног предмета.
Часови ће бити организовани у мањим групама, свакога дана у трајању од
сат и тридесет минута.
Од среде 3. јуна 2020. до понедељка 15. јуна 2020. биће организована
припрема за полагање завршног испита (припремна настава), те ученици
и за ове часове пријављују старешини намеру да им присуствују до 25. маја
2020. године.
Број пријављених ученика за похађање посебних часова наставе и
припремне наставе одељењске старешине достављају помоћнику директора
најкасније до 28. маја 2020. године.
Припремна настава за полагање завршног испита трајаће десет дана у
складу са законом.

Организација посебних часова наставе за ученике петог,
шестог и седмог разреда
Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима од 8.
до 15. јуна 2020. за ученике петог, шестог и седмог разреда.
Први корак у организацији биће да ученици до 28. маја 2020. године
одељењском старешини искажу заинтересованост и намеру да похађају посебне
часове из одређених предмета.
На основу исказане заинтересованости ученика, школа прави распоред
часова по разредима.
Предметни наставници ће до 28. маја 2020. године одељењским
старешинама доставити информацију о броју ученика који нису учествовали у
активностима током реализације наставе на даљину у време ванредног стања и
који ће морати да дођу на посебне часове наставе.
Број пријављених ученика за похађање посебних часова наставе одељењске
старешине достављају помоћнику директора најкасније до 29. маја 2020. године.

Посебни часови наставе организују се на начин који осигурава безбедност и
здравље ученика и запослених у школском простору у складу са препорукама
надлежних органа.
Сваког радног/наставног дана биће предвиђени одвојени термини часова за
ученике сваког разреда у трајању од један и по сат по разреду и са временским
размацима између разреда.
Ученици ће бити распоређени у мање групе, а одељењске старешине ће их
обавестити којој групи припадају и о предвиђеном распореду.

Обавештење важи и за први циклус (ученици од 1. до 4. разреда)
Ако се укаже потреба да ученик похађа посебне часове, о тој намери
родитељи обавештавају наставника разредне наставе. Након тога се прави
распоред наставе.

