
УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈУНА 2020. 
 
 
Министар просвете, НИТР је у допису број: 610-00-00329/2020-07 од 13.05.2020. донео одлуку: 
 

 Да се настава на даљину оконча према изменама Правилника о календару који је још у 
припреми, 

 
 Да се од 1. до 16. јуна 2020. настава врати у школске објекте у виду 

 

 посебних часова и 

 

 часова припремне наставе. 
 
 
ПОСЕБНИ ЧАСОВИ 
 
Посебни часови пружају могућност ученицима да покажу бољи ниво постигнућа из одређене 
области/теме у оквиру предмета. 
 

1. Ученици су дужни да о намери похађања посебних часова обавесте одељенског 

старешину: 

 

a. Осмаци најкасније до 26. маја 2020. 
 

b. Петаци, шестаци и седмаци најкасније до 29. маја 2020. 
 
 

2. Распоред посебних часова биће објављен на сајту школе: 

a. За осмаке најкасније 29. маја 2020. 
 

b. За петаке, шестаке и седмаке најкасније до 3. јуна 2020. 
 

3. Посебни часови почеће да се реализују 

 

a. За осмаке од 1. јуна 2020. 
 

b. За петаке, шестаке и седмаке од 8. јуна 2020. 
 

4. Сваки разред имаће свој распоред посебних часова. 
5. Посебни часови за један разред у току дана трају укупно један и по сат. 

 

6. Посебни часови за осмаке се завршавају 5. јуна 2020, а за остале ученике 
15. јуна. 



 
ПРИПРЕМНА НАСТАВА (осми разред) 
 
 

1. Осмаци 1. јуна 2020.  од 10 до 12 часова преузимају од одељенског старешине 

комбиновани тест и тест из српског језика и носе их кући. 

 
 

2. Попуњени комбиновани тест и тест из српског језика осмаци враћају одељенском старешини 

2. јуна 2020. 
 

3. Осмаци полажу тест из математике 2. јуна 2020.  у следећим терминима: 

 
a. Од 8:00 до 10:00 часова полажу одељења VIII 1, VIII 2 и VIII 3 

 
b. Од 11:00 до 13:00 часова полажу одељења VIII 4 и VIII 5 

 

4. Од  3. јуна  2020.  до  15. јуна  2020.  реализује  се  законски  обавезна 

 

припремна настава (на сајту школе биће објављен распоред),  
 

5. Завршни испит се полаже 17, 18. и 19. јуна 2020. (инструкције о начину полагања још 

нису добијене). 

 
ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ 
 

1. Број оцена за закључивање може бити мањи од четири због ванредне ситуације 
изазване епидемијом, 

 
2. Предмети са фондом од четири часа недељно треба да имају најмање једну оцену 

добијену усменим испитивањем ученика (за усмено испитивање потребно је користити неки 

од погодних веб-алата) 

3. Предмети са мање од четири часа недељно могу изузетно да утврде једну оцену усменим 

испитивањем ученика, 

4. При закључивању оцене, узима се у обзир: 
 

a. Оцене које су дате у настави на даљину, 
 

b. Четири оцене током првог полугодишта, 
 

c. Најмање једна оцена на почетку другог полугодишта (пре наставе на даљину): 
 

5. Ученици могу да усмено одговарају у школи за већу закључну оцену ако има елемената за 
већу закључну оцену. 

 
 
 
 


