
Основна школа „Свети Сава“

Врачар



Прво полугодиште се завршава 18. 

децембра 2020. године, зимски распуст 

почиње 21. децембра 2020. године и траје 

до 15. јануара 2020.

Друго полугодиште почиње 18. јануара 

2021. године. 



Настава за ученике од првог до четвртог 
разреда остварује се кроз непосредни 
образовно-васпитни рад према изабраном 
моделу организације наставе у оквиру 
постојећег оперативног плана рада школе. 
Настава за млађе разреде почиње од 7.30, 
по тренутно важећем распореду и 
временској динамици

Настава за ученике од петог до осмог 
разреда остварује се путем наставе на 
даљину, уз коришћење платформе Google 
G Suite for Education и путем Јавног 
медијског сервиса Србије



1. час  9.00 - 9.30

2. час  9.35 - 10.05

Одмор 10 минута

3. час  10.15 - 10.45

4. час  10.50 - 11.20

5. час  11.25 - 11.55

Одмор 10 минута

6. час 12.05 - 12.35

7. час 12.45 - 13.15

8. час 13.20 - 13.50



 Сваког дана у периоду од 8.00 до 9.00 часова биће организована додатна 

подршка ученицима. 

 Часови почињу у 9.00 по важећем распореду часова са изменама за енглески 

језик о чему ће ученике обавестити одељењски старешина.

 Часови трају по 30 минута.

 Часови редовне наставе (обавезних, изборних предмета и слободних наставних 

активности) реализоваће се у реалном времену путем Google Meet-а.

 Сви ученици одељења, свакодневно, прате наставу у реалном времену по 

утврђеном распореду часова.

 Током реализације часова у реалном времену евидентира се присуство ученика 

часовима.

 Часови који су до сада били реализовани онлајн биће реализовани у реалном 

времену као и остали часови.



 Планирање образовно-васпитног рада се реализује за период од три недеље, 

односно до краја првог полугодишта, план ће бити постаљен и на Google 

учионици.

 Након одржаног часа, на стриму учионице, наставник ће поставити материјал 

(кључне појмове, презентацију, запис...).

 Потребан материјал за израду задатака и могућих провера знања биће 

постављен на платформу радним данима у периоду од 7.30 - 19.30. часова, као и 

дефинисани рокови за израду домаћих задатака и достављање повратних 

информација. 



 Наставници прате и вреднују напредовање и ангажовање 
ученика, односно оцењују ученике у току остваривања наставе 
на даљину у складу са прописима којима се уређује 
оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

 Ученицима ће бити предложена закључна оцена до краја 
друге недеље на основу свих оцена које су ученици добили у 
току непосредног образовно-васпитног рада од почетка 
школске године и оцена ученика  током наставе на даљину. 

 Изузетно, уколико има елемената за то, ученици могу у школи 
да поправе предложену закључну оцену у току треће недеље, 
уз поштовање свих епидемиолошких мера.

 Распоред писмених вежби, које ће бити реализоване онлајн у 
наредном периоду, биће објављен до 1. децембра 2020. 
године. 



 Осим таблета, лаптопа или рачунара, ученици могу приступити гугл

учионицама и преко паметних телфона.

 Ученици су у обавези да поштују и примене мере ради очувања 

безбедности и поштовања законских одредби када су у онлајн 

окружењу, правилима комуникације и заштитом података о личности.

 Свака злоупотреба и непоштовање правила биће најстроже 

санкционисана.



Имејл адреса на коју се могу родитељи обратити 

педагошко-психолошкој служби ради праћења развоја 

и напредовања ученика у тренутним, измењеним 

условима, уторком и четвртком у периоду од 12 до 14 

часова је: ppsluzbasava@gmail.com

Отворена врата наставника су четвртком од 17 до 18 

часова договореним каналом комуникације.



Драгим ученицима и њиховим породицама 

желимо добро здравље. Чувајте се!

Колектив Основне школе „Свети Сава“


