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„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
СВИЛАЈНАЦ
БРОЈ: службено
ДАТУМ: 14.05.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
приступило је изменама одредби Правилника о календару образовно-васпитног
рада основне школе за школску 2019/2020. годину којим би се обезбедио
успешан завршетак школске године. До коначног објављивања истог упутило је
допис основним школама број 610-00-00329/2020-07 од 13.05.2020. године којим
основне школе, наставници, ученици, њихови родитељи, односно други законски
заступници, а ради благовремене припреме, упознају о начину организовања
активности и самог образовно-васпитног рада за период након 01.06.2020.
године.
• Од понедељка 01.06.2020. године до уторка 16.06.2020. године, школа
организује посебне часове наставе за ученике свих разреда на којима ће им
се пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне
области/теме у оквиру одговарајућег наставног предмета, програма и
активности и то:
o За ученике 8. разреда од 01.06. до 05.06.2020. године
o За ученике петог, шестог и седмог разреда, од 08.06. до 15.06.2020.
године.
• Школа може да организује посебне часове наставе и за ученике првог циклуса
на исти начин као и за ученике другог циклуса уколико има исказаних намера
родитеља ученика.
• Ученици осмог разреда у понедељак 01.06.2020. године преузимају у школи
тестове пробног ЗИ из српског/матерњег језика и комбиновани тест, решавају
их кући и исте враћају у школу и предају их одељењским старешинама у
уторак 02.06.2020. године.
• У уторак 02.06.2020. године ученици осмог разреда полажу пробни завршни
испит решавањем теста из математике на начин и под условима као што би
се полагао сам завршни испит, а све у циљу релаксације ученика и припреме
за полагање завршног испита.
• Школа од среде 03.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године
организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у
складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са
законом. Распоред часова ће бити накнадно и благовремено објављен.
• Одељењске старешине су у обавези да о могућности исказивања намере за
похађање посебних часова наставе обавесте своје ученике, односно њихове
родитеље.
• Предметни наставници ученика осмог разреда у обавези су да до среде
27.05.2020. године саопште ученицима предлог закључне оцене за свој
предмет, програм, односно активност.
• Наставници разредне наставе, као и предметни наставници ученика од 1. до
7. разреда у обавези су да до среде 03.06.2020. године саопште ученицима
предлог закључне оцене за свој предмет, програм, односно активност.
• Ученици, односно њихови родитељи, а не наставници, обавештавају
одељењског старешину о намери да похађају посебне часове наставе,
односно часове припремне насатве за ученике осмог разреда, одређеног
предмета. За ученике/родитеље осмог разреда рок за исказивање намере је
петак 29.05.2020. године, а за ученике осталих разреда је петак 05.06.2020.
године. За оба термина рок за ученике/родитеље је до 12 часова.
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Одељењски старешина, у зависности о ком је разрдеу реч, истога дана
најкасније до 14 часова, обавештава управу школе и предметне наставнике о
броју ученика који су исказали намеру да похађају посебне часове, односно
припремну наставу тог предмета.
Након добијених информација о броју ученика који су исказали намеру да
похађају посебне часове наставе, школа ће сачинити распоред реализације
часова и истога дана доставити
Посебни часови наставе за ученике петог, шестог и седмог разреда организују
се сваког радног/наставног дана у одвојеним терминима за ученике сваког од
ових разреда у трајању од по један и по сат по разреду у временским
размацима између разреда поштујући мере безбедности.
Распоред ће бити сачињен од стране управе школе, а о истом ће ученици и
наставници бити благовремено обавештени.
Распоред посебних и часова припремне наставе за ученике осмог разреда
сачиниће управа школе и о истом благовремено обавестити ученике и
наставнике.
НАЧИН, ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА
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Начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха обавезних предмета,
изборних програма и активности прописан је правилником о оцењивању
ученика у основном образовању.
Подесћамо да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело
Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању („Сл. гласник“ 59/2020) којим је дата могућност да
број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване
епидемијом.
Обавезни наставни предмети са недељним фондом од четири часа недељно
треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем
ученика.
Обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно, уколико није
било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну
оцену усменим испитивањем ученика.
За усмено испитивање ученика потребно је користити неки од погодних
веб-алата (онлајн усмена комуникација) који су се у претходном периоду
показали као погодни за овај тип часа.
Закључна оцена се на крају године изводи на сличан начин, као и када се
настава реализовала на уобичајен начин. Потребно је проценити ниво
остварености образовно-васпитних исхода, знања, вештина и ставова,
самосталност и одговорност у раду као и рад током целе школске године. При
извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене, и оцене које
су дате током наставе на даљину, као и оне које су евидентиране у остатку
наставне године (четири оцене током првог полугодишта и најмање једна
оцена на почетку другог полугодишта су саставни елементи за закључну
оцену). Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним
садржајима то јест на оним садржајима којима се обезбеђује остваривање
исхода предмета, програма и активности.
Директор школе
.......... ................................
Игор Димић
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