
Поштовани, 

У циљу упознавања ученика и родитеља о благовременој организацији образовно-васпитног рада 
за период од понедељка 8.6.2020. године, обавештавамо вас о изменама и допунама Правилника 
о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, како би се 
обезбедио успешан завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда. 

Од понедељка, 8.6.2020. до уторка 16.6.2020. године, школа организује посебне часове наставе на 
којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне 
области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. О намери да похађају 
посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину. Посебни 
часови наставе организују се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, 
у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.  

Детаљан распоред часова биће формиран на крају месеца маја, након предложених закључних 
оцена од стране предметних наставника и након исказаног броја заинтересованих ученика. 

Школа може да организује посебне часове наставе на којима се ученицима од првог до четвртог 
разреда пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у 
оквиру одговарајућег предмета, баш као и ученицима од петог до седмог разреда. 

Закључна оцена на крају године се изводи на сличан начин, као и када се настава реализовала на 
уобичајен начин, а у складу са изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основној 
школи. При извођењу закључне оцене узимају се у обзир све оцене, као и оцене дате током наставе 
на даљину.Закључна оцена је јавна и биће образложена последње недеље маја. У складу са тим, 
уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу усмено да одговарају у 
школи на посебним часовима наставе који ће бити организовани за мање од 10 ученика по 
учионици у датом термину. 

До краја маја школа ће припремити распоред посебних часова по разредима за период од 
понедељка 8.6.2020. до понедељка 15.6.2020., сваког наставног дана, тако да ученици петог, 
шестог и седмог разреда имају одвојене термине часова са временским размацима између 
разреда, поштујући мере безбедности.  

Исто тако ће се по потреби направити распоред за ученике од првог до четвртог разреда у договору 
са наставницима разредне наставе. 

ПРИМЕР 

понедељак 
8.6.2020. 

8.00 - 9.30 10.00 – 11.30 12.00 – 13.30 
пети разред 
прва група ученика 
биологија 

шести разред 
прва група 
физика 

седми разред 
прва група 
математика 

 

О свим додатним информацијама благовремено ћемо вас обавештавати. 

 


