
ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОРГАНИЗОВАЊЕМ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

1. ОЦЕЊИВАЊЕ 

2. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОЦЕНА 

3. ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

У складу са упутством Министарства просвете од 13.5.2020. обавештавам вас о важним 

активностима: 

1. Оцењивање – Врши се у складу са Правилником о оцењивању у основном образовању 

и васпитању и изменом правилника који предвиђа могућност да број оцена буде мањи од 

четири због ванредне ситуације изазване епидемијом, у случају када је недељни фонд 

наставног предмета два или више часова. 

2. 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, као и реализацији наставе на даљину. 

3. Завршетак школске године – Настава на даљину завршава се 29.5.2020. године, а 

наставна година за ученике од 1. до 4. разреда завршава се 16.6.2020. године. 

Закључна оцена је јавна. У периоду од 25.5. до 29.5.2020. године, учитељ ће индивидуално 

обавестити ученика и његовог родитеља (старатеља, законитог заступника) о предлогу 

закључне оцене. 

У периоу од 30.5.2020. до 3.6.2020. родитељ је у обавези да обавести учитеља мејлом о 

намери ученика да поправи оцену из одређеног предмета, како би након тог периода 

учитељ, у што краћем року, обавестио ученика и његове родитеље О РАСПОРЕДУ на који 

ће начин ученик бити испитиван и које обавезе има. 

Од  8.6.2020. до 15.6.2020. године школа ће организовати часове у трајању од један и по 

сат, на којима ће се ученицима пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из 

обрађених наставних области. 

Напомена – Све предвиђене активности у школи организоваће се у мањим групама и по 

одређеној сатници са којом ће ученици и њихови родитељи бити упознати, како би се 

осигурали безбедност и здравље ученика и запослених, а у складу са препорукама 

надлежних органа и институција. 

ВАЖНО!!! 

Родитељи доводе ученике у школу само до улазних врата, без уласка у школу. Сви 

ученици који долазе у школу, морају да имају маске, а пожељно је и да имају нешто 

од средстава за дезинфекцију руку. Такође, након завршетка обавеза у школи, 

забрањено је задржавање у школском дворишту. 



 


