
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА 

 

- ОЦЕЊИВAЊЕ 

- ЗАВРШЕТАК НАСТАВНЕ ГОДИНЕ 

- ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА 

- ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

У складу са упутством Министарства од 13.5.2020. обавештавамо вас о важним 

активностима и то: 

ОЦЕЊИВАЊЕ: Врши се у складу са правилником о оцењивању у основном образовању 

и васпитању и изменом правилника која предвиђа могућност да број оцена може бити 

мањи од 4 због ванредне ситуације изазване епидемијом, у случају када је недељни фонд 

наставног предмета  два и више часова.  

ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА: За извођење закључне оцене, процењује се ниво 

остварености образовно-васпитних исхода, знања, вештина и ставова, самосталност и 

одговорност у раду. Све ово односи се на свеукупан рад и залагање ученика током целе 

школске године. 

Дакле, при закључивању узеће се  у обзир оцене добијене при редовној реализацији 

наставе, али и реализације наставе на даљину. 

 

Настава на даљину завршава се 29.5.2020.године. 

 

Наставна година за ученике 8. разреда завршава се петак 5.6.2020. године. 

 

Закључна оцена је ЈАВНА И ОБРАЗЛОЖЕНА. 

Зато у периоду од 18.5.2020. до 22.5.2020. године, предметни наставник ће у е-дневнику  у 

активности  ученика унети предложену и образложену закључну оцену. 

У периоду од 23.5.2020. године до 27.5.2020. године родитељ је у обавези да обавести 

одељењског старешину мејлом о намери ученика да поправи оцену из одређеног 

предмета, како би након тог периода наставник у што краћем року, обавестио ученика 

мејлом  на који начин ће бити испитиван и које области треба да понови. 

У периоду од 1.6.2020. године до 5.6.2020. године школа организује посебне часове у 

трајању од 90 минута, а не за више од 10 ученика према препоруци Министарства.  



На тим часовима ће се ученицима који желе пружити могућност да покажу бољи ниво 

постигнућа из одређене наставне обасти (поправити оцену). 

У периоду од 3.6.2020. до 15.6.2020. школа организује припремну наставу за полагање 

завршног испита у складу са исказаним потребама ученика (родитељ је у обавези да 

најкасније до 25.5.2020. обавести одељењског старешину да ли ће ученик и које наставне 

предмете похађати у оквиру припремне наставе). 

1.6.2020. ученици од одељењског старешине преузимају два теста, тест из српског језика и 

и комбиновани тест. Тестове решавају код куће и враћају одељењском старешини 

2.6.2020. 

1.6.2020. ученици су у обавези  да донесу одељењском старешини ђачку књижицу са 

залепљеном сликом, која ће остати код одељењског старешине до завршног испита. 

2.6.2020. ученици решавају тест из математике од 8 до 10 часова (на тај начин ће се 

упознати са процедуром која ће бити идентична и на завршном испиту). 

 Тестове ће прегледати предметни наставници, који ће ученицима пружити повратну 

информацију у вези са резултатима на начин на који су комуницирали и за време наставе 

на даљину. 

Завршни испит ће се реализовати 17, 18. и 19. јуна 2020. 

 

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ ОРГАНИЗИВАЋЕ СЕ У 

МАЊИМ ГРУПАМА, ПО ОДРЕЂЕНОЈ САТНИЦИ (У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБА 

УЧЕНИКА), СА КОЈИМА ЋЕ ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ БЛАГОВРЕМЕНО 

УПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, КАКО БИ СЕ ОСИГУРАЛИ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ, У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКАМА 

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ИНСТИТУЦИЈА. 

СВИ УЧЕНИЦИ КОЈИ ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ, МОРАЈУ ДА ИМАЈУ МАСКЕ, А 

ПОЖЕЉНО ЈЕ И ДА ИМАЈУ НЕШТО ОД СРЕДСТАВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ РУКУ. 

ТАКОЂЕ, АПЕЛУЈЕМО НА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ ДА СЕ ИЗ БЕЗБЕДНОСНИХ 

РАЗЛОГА НЕ ЗАДРЖАВАЈУ ИСПРЕД ШКОЛЕ. 

 


