12. 03. 2021. Настава на даљину за све разреде другог циклуса у ОШ од 15. 03. 2021.
године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) је свим Основним школама доставило
акт деловодни број: 610-00-00178/2021-07 заведен 12. 03. 2021. године.
Због неповољне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, на основу препорука Кризног штаба од
12. марта 2021. године, Министарство просвете донело је одлуку да се од понедељка, 15. марта,
настава за ученике другог циклуса основне школе, V-VIII разред, организује на даљину.
Ученици свих разреда првог циклуса од (I - IV) основне школе, наставу похађају као и до сада.
Према наведеноm Акту МПНТР у периоду од 15. марта до 19. марта 2021. године ПОСЕБНИ
ПРОГРАМ у Школи реализоваће се по следећем:
1. За све ученике првог циклуса (разредна настава), наставља се непосредни образовно-васпитни
рад у Школи, према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана
рада школе. Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне.
2. За све ученике другог циклуса (предметна настава), образовно-васпитни рад оставриваће се путем
наставе на даљину уз коришћење Google учионице и Јавног медијског сервиса Србије. Унитарна
Google учионица користиће се према потојећем Упутству за наставнике и ученике.
У свему осталом приджавти се усвојеног АНЕКС III Годишњег плана рада школе за школску
2020-2021. годину под називом „Оперативни план организације и реализације наставе у складу са
мерама заштите од ширења заразне болести Ковид 19“, исти се примењивао за период од 30. 11.
2020. до 15. 01. 2021. године (деловодно је заведен под бројем 598 дана 02. 12. 2020. године).
АНЕКС III Годишњег плана рада школе у целини, доступан је на сајту школе
http://osbukovac.edu.rs/ у фолдеру ДОКУМЕНТИ – подфолдер Школска документа
ПОСЕБНЕ НАПОЕНЕ:
 Сви ученици наставу имају само пре подне.
 За све ученике часови трају 30 минута.
 Ученици су у обавези да редовно прате наставу према распореду часова, у Google учионицама,
у договорено време. Односно, да у време почетка часа приступе Google учионице (предмет који по
распореду часова имају у то време).
 Похађање наставе на даљину је обавезно за све ученике. Ученици који не буду на часу у договорено
време биће уписани у есДневник, а родитељи ученика морају да оправдају изостанак одељењском
старешини током истог дана.
 Према специфичностима предмета и садржаја који се по плану реализују, наставници ће по потреби
ученике позивати на видео час или ће им постављати материјале и задатке за рад, с тим да ће у то
време, током трајања часа, комуницирати са ученицима путем порука на каналу, давати додатна
појашњења и одговарати на питања.
 Посебна пажња биће посвећена раду и залагању ученика, активности и извршавању обавеза, што ће
се континуирано пратити и оцењивати и свакако имати утицаја на закључне оцене.
 Ученицима је као и до сада на располагању је и настава на Јавном медијском сервису РТС и
платформи РТС Планета, коју могу да користе као додатну подршку. Ипак напомињемо да је
присуство часовима на Google учионицама обавезно.
 Праћење рада на даљину вршиће директор и педагог.
 У наредној недељи неће бити физичких долазака ученика у школу ради оцењивања.

