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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Други циклус 

 

Поштовани родитељи и драга децо, 

Прошло је више од месец дана како се у школи примењује комбиновани модел 

наставе.  

Ученици похађају наставу у две групе. Наставу у школи прате сваки други дан, док 

данима када нису у школи прате часове на РТС-у, а додатну подршку добијају путем 

школског сајта „Подршка у учењу“. 

У претходном периоду сваки ученик добио је јединствену мејл адресу преко које може 

да приступи затвореној платформи на коју је школа подигнута (G Suite). Платформа је 

безбедна и код ње не постоји могућност приступа неовлашћеним лицима. На овај 

начин, комуникација ученика са наставницима ће у многоме бити олакшана и 

разноврснија. Како бисмо својим ученицима пружили већу подршку у овом 

неуобичајеном начину савладавања градива, одређене предмете ученици ће моћи да 

прате и у реалном времену. Све даље информације добићете од својих одељењских 

старешина и наставника. 

Од понедељка, 12. 10. 2020. године, неће више бити у функцији део сајта „Подршка у 

учењу“, већ ће ученици добијати додатну подршку путем Гугл учионица.  

Виртуелна учионица је ваша учионица када нисте у школи. 

Како је пред нама период евалуације до сада стеченог знања веома је важно да редовно 

пратите доступне изворе знања (школа, виртуелна учионица, часови на РТС планети) 

и то у договору и према упутствима наставника. 

Драги родитељи, подржите своју децу. Помозите им да се осамостале, направе дневни 

распоред учења и разговарајте са њима о томе колико је знање важно, као и о 

предностима оваквог начина праћења наставе и могућности стицања дигиталних 

компетенција које ће им бити важне у савременом свету. Уколико вам је у томе 

потребна подршка и помоћ, на располагању вам је и стручна служба школе.  

Желимо вам пуно успеха у даљем раду и учењу, и наравно, добро здравље! 

 

У Београду,                              

09. 10. 2020.                Управа школе    
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