
РАСПОРЕД НАСТАВЕ за период 01.06. до 19.06. 2020. године 
 

Распоред је сачињен а основу Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 610-00-00329/2020-07, дана 13.05. 2020. године и 

број 601-00-9/7/2020-01 дана 20. 05. 2020. године): 

1. Од понедељка, 01.06. 2020. године до уторка, 16.06. 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, програмна и активности. О 

намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељенског старешину. Посебни часови наставе организују се на 

начин који осигурава беубедност и здравље ученика и запослених, у складу са пепорукама надлежних органа и институција, коришћењем веб 

алата или у школском простору. 
 

2. Организација активности за ученике осмог разреда: 

 Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06. 2020. године. 

 Реализација пробног завршног испита: 

 Пробни завршни испит полаже се у уторак, 02.06. 2020. године, решавањем теста из математике. 

 Школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три одељења. пробни завршни испит организују у 

једном термину, у периоду од 08.00 до 10.00 часова. 

 Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског/материњег језика и комбиновани тест моћи да решавају код куће, као још 

један вид припреме за завршни испит, па је потребно да школа организује преузимање ових тестова од стране ученика у понедељак 

01.06. 2020. године. Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.06. 2020. године и предати одељењским старешинама. 

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 понедељка, 01.06. 2020. године до петка, 05.06. 

2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат. 

 Од среде, 03.06. 2020. године до понедељка, 15.06. 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. 
 

3. Организација посебних часова наставе по разредима за ученике петог, шестог и семог разреда: 

 Школа припрема распоред посебних часова наставе по  разредима, тако да у периоду од понедељка, 08.06. 2020. године до понедељка, 

15.06. 2020. године, сваког радног /наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике петог, шестог и седмог разреда, у 

трајању од  један и по сат по разреду у временским размацима између разреда поштујући  мере безбедности. 
 

4. Организација посебних часова наставе по разредима за ученике првог до четвртог разреда: 

 Школа може да организује посебне часове наставе на којима се ученицима првог циклуса пружа моигућност да покажу бољи ниво постигнућа 

из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике другог циклуса. 
 

5. Наставна година за ученике првог до седмог разреда завршава се у уторак 16.06. 2020. године: 

 

 
 



Период 01.06. до 06.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

01.06. 2020. 

Понедељак 

02.06. 2020. 

Уторак 

03.06. 2020. 

Среда 

04.06. 2020. 

Четвртак 

05.06. 2020. 

Петак 

06.06. 2020. 

Субота 

VIII-1 

и 2 

Пробни завршни испит Поправљање оцена и Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Српски језик 

Географија 

Немачки језик 

 

08.00 до 10.00 

Индивидуално 

решавање 

Пробног 

завршног теста  

из Математике 

у школи 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Математика 

Енглески језик 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Биологија 

Хемија 

Ликовна култура 

 

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

 

Праћење 

припремне 

наставе онлајн 

на РТС 3 

(индивидуални 

рад ученика код 

куће) 

09.40 до 10.40 

Преузимање 

Пробних завршних 

тестова: 

1. Тест из Српског 

језика 

2. Комбиновани 

тест 

10.00 до 11.00 

Предаја 

Одељењском 

старешини 

решених 

Пробних 

преузетих- 2 

теста 

 

Припремна настава по 

предметима за 

пријављене ученике 

09.40 до  10.25 

Српски језик I група 

 

10.35 до  11.20 

Српски језик II група 

 

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике  

09.40 до  10.25 

Математика I група 

Географија II група 

Биологија III група 

 

10.35 до  11.20 

Математика II група 

Географија III група 

Биологија I група 

 

11.30 до  12.15 

Математика III група 

Географија I група 

Биологија II група 

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

09.40 до  10.25 

Историја I група 

Хемија II група 

Физика III група 

 

10.35 до  11.20 

Историја II група 

Хемија III група 

Физика I група 

 

11.30 до  12.15 

Историја III група 

Хемија I група 

Физика II група 

 

Индивидуално 

решавање Пробних 

преузетих тестова 

код куће 

   Завршетак наставне 

године за ученике  

VIII разреда 

 

 
НАПОМЕНА: 

 За ученике осмог разреда, у периоду од 25.05. до 29.05. 2020. године, наставници ће закључити оцене за сваког појединог ученика по 

предметима  и предлог закључне оцене ће ученицима саопштити електронским путем. 



 Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, може у датим терминима одговарати у школи. Електронским путем ће 

обавестити наставника и свог одељењског старешину о својој намери. 

 Одељењске старешине и наставници (на основу броја пријављених ученика – по предметима и разредима) сачиниће планове (план 

реализације посебних часова наставе) и о планираним терминима електронским путем обавестити пријављене ученике (објављивањем 

распореда на сајту школе) 

 Пријављени ученици врше поправљање оцене по предметима (према добијеном Плану реализације посебног часа наставе у периоду 01.06. до 

05.06. 2020. године) приступају одговарању – поправљању оцена из предмета коришћењем веб алата или у школи пред наставницима 

- У периоду од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 13.15-16 часова, биће емитована припремна настава на даљину за ученике осмог 

разреда 

- За ученике осмог разреда, у периоду од 08.06. до 15.06. 2020. године, биће накнадно постављен распоред припремне наставе ( зависи од броја 

пријављених ученика).  

 

НАПОМЕНА: 

 Школа ће бити дезинфикована, ученици и наставници који долазе у школу обавезни су да носе маску и рукавице. 

 У школи обавезно растојање између ученика и ученика и наставника је 2 метра. 

 Забрањено је груписање – окупљање и беспотребно задржавање ученика у школи и школском дворишту.. 
 У свеску ће се свакодневно (поименично)  водити евиденција свих ученика, наставника и запослених који су боравили у Школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Период 01.06. до 06.06. 2020. године 

 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

01.06. 2020. 

Понедељак 

02.06. 2020. 

Уторак 

03.06. 2020. 

Среда 

04.06. 2020. 

Четвртак 

05.06. 2020. 

Петак 

II до VII 

Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене 

ПОСТУПАК: 

 Настава се реализује свакодневно коришћењем веб алата (без присуства ученика) према редовном распореду часова за сваки 

разред – одељење и евидентира се у ес Дневника 

нпр. „Математика - Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене“ 

 Исход - Систематизација, оцењивање и саопштавање предлога закључне оцене сваком ученику из сваког предмета 

Пријављивање и индивидуална припрема ученика за поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или у Школи 

ПОСТУПАК: 

 Након закључивања Оцена за сваког појединог ученика по предметима (у периоду од 01.06. до 05.06. 2020. године) наставници 

ће саопштити предлог закључне оцене ученицима електронским путем. 

 Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, може у датим терминима одговарати у школи. 

Електронским путем ће обавестити наставника и свог одељењског старешину о својој намери. 

 Одељењске старешине и наставници (на основу броја пријављених ученика – по предметима и разредима) сачиниће планове 

(план реализације посебних часова наставе) и о планираним терминима електронским путем обавестити пријављене ученике 

(објављивањем распореда на сајту школе). 

 Пријављени ученици врше индивидуалну припрему за поправљање оцене по предметима и наредне недеље (према добијеном 

Плану) приступају одговарању – поправљању оцена из предмета коришћењем веб алата или у школи пред наставницима у 

периоду од 08.06. до 15.06. 2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период 08.06. до 12.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

08.06. 2020. 

Понедељак 

09.06. 2020. 

Уторак 

10.06. 2020. 

Среда 

11.06. 2020. 

Четвртак 

12.06. 2020. 

Петак 

VIII 

Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за 

пријављене ученике 

V до VII 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или у Школи (II циклус) 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Математика 

Немачки језик 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Техника и технологија 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Историја 

Музичка култура 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Математика 

Немачки језик 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Техника и технологија 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Српски језик 

Географија 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Хемија 

Немачки језик 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Енглески језик 

Математика 

Техника и технологија 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Биологија 

Ликовна култура 

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Физика 

Историја 

Музичка култура 

II до IV 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата  (I циклус) 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 



 

Период 15.06. до 19.06. 2020. године 

Разред - 

Одељење 

Дан и време 

15.06. 2020. 

Понедељак 

16.06. 2020. 

Уторак 

17.06. 2020. 

Среда 

18.06. 2020. 

Четвртак 

19.06. 2020. 

Петак 

VIII 

Припремна настава коришћењем веб алата или у Школи Полагање завршног испита (мале матуре ) у Школи 

08.00 до  

Припремна настава 

по предметима за пријављене ученике 

 Тест из 

Српског језика 

од 09.00 до 11.00 

Тест из 

Математике 

од 09.00 до 11.00 

Комбиновани 

Тест 

од 09.00 до 11.00 

V до VII 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата или 

у Школи (II циклус) 

   

V разред  

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

Завршетак 

наставне године за 

ученике V дo VII 

разреда 

   

VI разред  

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

   

VII разред  

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

Информатика и рачунарство 

Физичко и здравствено васпитање 

   

II до IV 

Поправљање оцена из предмета коришћењем веб алата  

 (I циклус) 

   

08.00 до 09.30 

Посебан час наставе 

II разред 
Завршетак 

наставне године за 

ученике I дo IV 

разреда 

   

09.40 до 11.10 

Посебан час наставе 

III разред 

   

11.20 до 12.50 

Посебан час наставе 

IV разред 

   

 


