
Поштовани,  

 

У циљу упознавања ученика и родитеља о благовременој припреми и организацији 
образовно-васпитног рада за период након 1. 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. 

Од понедељка, 1. 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.  

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 5. 6. 2020.године 
(закључно са овим датумом имају могућност да поправе оцену, на посебним часовима 
из оних предмета за које су исказали потребу). 

Ученике осмог разреда у току јуна очекују следеће активности: 

У понедељак 1. 6. 2020. године ученици долазе у школу у 8 часова, где ће преузети 
пробне тестове из српског језика и комбиновани тест које ће тога дана радити у кућним 
условима. Када дођу у школу, ученици ће бити распоређени у 4 учионице (по 10 ученика), 
на основу јединственог списка ученика, како би им се дале инструкције које су неопходне 
за правилно попуњавање тестова. 

У уторак 2. 6. 2020. године у периоду од 8 до 10 часова ученици ће у школи решавати тест 
из математике.  

Истога дана (2. 6. 2020) ученици враћају у школу попуњене тестове из српског језика и 
комбиновани тест и предају га одељењском старешини. Наставници одговарајућих 
предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези 
са предметним тестовима. 



Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од 
среде 3. 6. 2020. године до петка 5. 6. 2020. године, сваког радног/наставног дана 
предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од 90 минута.  

Од среде 3. 6. 2020. године до понедељка 15. 6. 2020. године школа организује припрему 
за полагање завршног испита (припремна настава) у складу са исказаним потребама 
ученика, у трајању од десет дана, у складу са Законом. 

Дакле у периоду од 3. 6. до 5. 6. у току дана смењиваће се посебни часови плус 
припремна настава по посебном распореду који школа припреми у складу са исказаним 
потребама. 

Завршни испит ученици осмог разреда полажу 17, 18. и 19. 6. 2020. године 

О свим додатним информацијама благовремено ћемо вас обавештавати. 


