
Организација рада школе 1 – 16. јуна 2020. године 

Ученици осмог разреда 

Поштовани родитељи и драги наши осмаци, 

Ова школска година је свима нама била врло узбудљива и карактеристична. Желели 

бисмо да је, ипак, памтите по лепом. Сетите се понекад нашег заједничког дружења и 

смеха. Учили сте осам година тако да нема разлога паници и страху. Верујте у себе и у 

своје знање.  

Поштовани родитељи, и ви верујте у своју децу и њихово знање. Остало је још мало до 

краја ове школске године и до нашег растанка. Остало нам је још неколико активности 

које морамо заједно да реализујемо.  

Mолимo вас да се сви придржавамо плана активности и рокова који су дати за 

реализацију активности како бисмо  ово наше дружење завршили на најбољи начин. 

 

 

 

 

 

 

  

Време реализације Активности 

 

петак , 

5. јун 2020. 
 

 

Завршетак наставне године 

 

Како се закључује 

оцена на крају школске 

године? 

Праћење развоја, напредовања и остварености 

постигнућа ученика у току школске године обавља се 

формативним и сумативним оцењивањем. Закључна 

оцена на крају школске године израчунава се тако што се 

изведе просек СВИХ ОЦЕНА које је ђак из тог предмета 

добио у току школске године. Значи СВЕ оцене из 

ПРВОГ и СВЕ из ДРУГОГ полугодишта се рачунају. 

 

 

до петка 

29.5. 2020. 

Предметни наставници ће вас обавестити о предлогу 

закључних оцена. Уколико  нисте задовољни предлогом 

закључне оцене, родитељ је у обавези да обавести 

одељењског старешину  о намери да жели да његово дете 

похађа посебне часове наставе на којима се ученику 

пружа могућност да покаже бољи ниво постигнућа из 

одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег 

предмета, програма и активности.   

  



субота, 

30.5.2020. 

Одељењски старешина сачињава и предаје списак 

ученика који су се пријавили да из одређеног предмета 

похађају посебне часове на којима се ученицима пружа 

могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене 

наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, 

програма и активности , директору школе.  

 

понедељак, 

1. 6. 2020. 

Објављивање распореда посебних наставних часова на 

којима ће ученици осмог разреда у периоду од 1. до 5. 

јуна имати прилику да покажу виши ниво постигнућа у 

оквиру одговарајућег предмета.  

 

понедељак, 1. 6. 2020. Ученици су у обавези да у договореном термину донесу 

одељењском старешини ђачку књижицу са залепљеном 

сликом која ће код одељењског старешине остати до 

завршног испита.  

Ученици од одељењских старешина преузимају два теста 

- тест из српског језика и комбиновани тест; тестове 

решавају код куће и враћају одељењском старешини 

сутрадан, у уторак, 2.6.2020. године 

 

уторак, 

2. 6. 2020. 

ПРОБНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ се ради у термину 

од 8 до 10 часова. Сви ученици осмог разреда решавају 

пробни тест из математике како би се упознали са 

процедуром која ће бити идентична и на завршном 

испиту. 

 Ученици су дужни да дођу школу у 7.15h. 

Ученици ће истог дана својим одељењским старешинама 

предати два теста (тест из српског језика и комбиновани 

тест) која су претходног дана преузели у школи и 

решавали код куће. Наставници одговарајућих предмета 

ће на часовима припремне наставе дати повратну 

информацију ученицима у вези са предметним тестовима.  

од 1. до 5. јуна 2020. Реализација часова припремне наставе, као и посебних 

часова где ће ученици имати прилику да покажу виши 

ниво постигнућа у оквиру одговарајућег предмета.  

 

 

субота, 

6. 6. 2020. 

 

 

Онлајн припремна настава преко платформе РТС 

од среде, 3. 6. 2020. до 

понедељка, 15. 6.2020. 

Школа организује припремну наставу за полагање 

завршног испита у складу са исказаним потребама 



 

 

   Ученици 5 -7. разреда  – план активности за јун  

 

Време реализације Активности  

Како се закључује оцена на крају 

школске године? 

Праћење развоја, напредовања и 

остварености постигнућа ученика у 

току школске године обавља се 

формативним и сумативним 

оцењивањем. Закључна оцена на крају 

школске године израчунава се тако 

што се изведе просек СВИХ ОЦЕНА 

које је ђак из тог предмета добио у 

току школске године. Значи СВЕ оцене 

из ПРВОГ и СВЕ из ДРУГОГ 

полугодишта се рачунају. 

Петак, 29. 5. 2020. године Завршетак наставе на даљину. 

Предметни наставници су дужни да 

најкасније у петак 29. 5. 2020. године 

саопште ученицима предлоге закључних 

оцена.  

Субота, 30. 5. 2020. године Одељењски старешина сачињава и 

предаје списак ученика који су се 

пријавили да из одређеног предмета 

похађају посебне часове на којима се 

ученицима пружа могућност да покажу 

бољи ниво постигнућа из одређене 

наставне области/теме у оквиру 

одговарајућег предмета, програма и 

активности , директору школе. 

од понедељка, 8. 6.2020. до понедељка, 

15. 6. 2020. године 

Реализација посебних часова где ће 

ученици имати прилику да покажу виши 

ниво постигнућа у оквиру одговарајућег 

предмета. Часови ће се одвијати према 

унапред предвиђеном распореду. 

 

      

ученика. Родитељ је у обавези да најкасније до петка, 29. 

5. 2020. обавести одељењског старешину  о исказаним 

потребама ученика о похађању припремне наставе на 

основу чега ће се и формирати групе. 

 

17, 18. и 19. 

 јуна 2020. године 
 

Ученици осмог разреда полажу завршни испит.  

 



 

 

   Ученици 1 – 4. разреда 

Школа може да организује посебне часове наставе, у складу са горе наведеним начином 

и календаром активности ученика 5 -7. разреда, на којима се и ученицима првог 

циклуса пружа могућност 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 образовања. 

 

НАПОМЕНА: Школа је у обавези да поштује све наложене мере за очување 

безбедности и здравља ученика и запослених, па вас молимо за строго поштовање 

истих. Све предвиђене активности у школи организоваће се у мањим групама (до девет 

ученика у једној учионици), по одређеној сатници и уз поштовање безбедносних мера 

(дезинфекција школског простора, коришћење дезинфекционих средстава, без 

окупљања и задржавања у школском простору), о чему ће вас одељењске старешине 

благовремено обавестити како би се осигурала безбедност и здравље ученика и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција. 

 

 


