
Настава на даљину – други циклус 

 

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу са препорукама 

Кризног штаба од 12.03.2021. године, донета је одлука да се, у седмици од 15. до 19. марта 2021. 

године, за све разреде другог циклуса основне школе, настава реализује путем наставе на даљину. 

Од понедељка 15. марта 2021. године, у ОШ „Краљ Александар I“, образовно-васпитни рад у 

другом циклусу наставиће се путем наставе на даљину. Настава ће се одржавати путем 

електорнске платформе за учење и то видо састанцима путем Google Meet који је саставни део 

Google classroom.  

Часови за старије разреде трају 45 минута и то 30 минута директног контакта са ученицима путем 

видео састанка и 15 минута кроз различите дигиталне садржаје који ће предметни наствници 

израђивати и постављати на електроснкој платформи за учење „Гугл учионици. 

Уколико ученици искажу потребу, наставник ће организовати и час допунске односно додатне 

наставе. Припремна настава за ученике осмог разреда наставиће се путем електронске платформе 

за учење по утврђеном термину и рапсореду који је усвојен на Педагошком колегијуму.  

Директор и стручни сарадници прате наставу и кроз приступ електронским платформама за учење 

врше инструктивно-педагошки надзор, односно пружају саветодавну помоћ наставницима. 

Лап топ од школе даје се наставнику на реверс за коришћење за време наставе на даљину 

уколико наставник има потребу за истим, такође уколико неко од наставника нема могућности да 

од куће држи наставу, може се јавити да му се у школи обезбеди учионица уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

Одељенске старешине у својим дневницима треба да забележе да је у току настава на даљину за 

све ученике и да напише који је канал комуникације. 

У евиденцији присуства ученика,  у електронском дневнику, биће евидентирани ученици који нису 

присустовали часу путем наставе на даљину 

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени 

задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на 

даљину. 

За ученике првог циклуса, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан 

образовно-васпитни рад, као и до сада. 

 

 



Настава се реализује према важећем распореду 

Распоред звона за обе смене 

 

шести и осми  разред 

1. час 11.30-12.00 

2. час 12.05-12.35 

3. час 12.50-13.20 

4. час 13.25-13.55 

5. час 14.00-14.30 

 

 

пети и седми разред 

1. час 8.00-8.30 

2. час 8.35-9.05 

3. час 9.20-9.50 

4. час 9.55-10.25 

5. час 10.30-11.00 


