
 

 
 
 

 
 

  

  

 
 
Број 1894 

Датум 24.11.2020. 

 

Обавештавамо Вас да   

На основу препоруке Градског штаба за ванредне ситуације број 217-171/2020-I-01 од 23.11.2020. 
године и донешеним мерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 
915-424-61-00180/2020-12-1 од 23.11.2020. године за средње школе на територији града Бора да се у 
периоду од 24.11. до 4.12.2020. целокупни образовно васпитни рад остварује на даљину, уз 
коришћење одговоарајућих платформи, система за учења и путем Јавног сервиса Србије модел по коме 
ће се у овом периоду изводити настава је Модел А за сва одељења (онлајн настава).   

Платформа коју ћемо користити биће Google classroom .  

Одељењске старешине су у обавези да до краја дана обавесте све ученике и родитеље о преласку на 
онлајн модел у периоду од 24.11. до 4.12.2020.  

У овом периоду не уписујете одсутне ученике али одељењске старешине свакодневно најкасније у 9.00 
часова извештавају о броју ученика који имају симптоме повезане са Ковид 19, контакти су са 
зараженима или су позитивни на Ковид 19.  

Обавеза је свих наставника да извештавају о свом здравственом стању уколико имају симптоме 
повезане са Ковид 19, контакти су са зараженима или су позитивни на Ковид 19.  

Часови ће се уписивати по важећем распореду као и сви остали облици образовно васпитног рада који 
су планирани за овај период.  

Ученици ће се оцењивати формативно на основу целокупног ангажовања на онлајн настави.   

Контролне вежбе и писмени задаци који су планирани у овом периоду реализоваће се након враћања 
на комбиновани модел.   

Евиденција и праћење вредновања постигнућа ученика водиће се у педагошким свескама и 
електронском дневнику.   

Потребно је да сви наставници сутра до 08.00 часова предају оператовне планове за период од 
24.11.2020. до 4.12.2020. на обрасцу који се налази у прилогу одељењским старешинама који ће их 
спојене у један Ворд документ послати мени сутра до 14.00 чаосва.   

Оперативни план попуњавају сви наставници до сутра у 8.00 (све колоне осим последње).   



 

 
 
 

 
 

  

  

 
 
Последњу колону попуњавате у петак 27.11.2020. за период од 24.11. до 27.11.2020. и шаљете 
одељењским старешинама који ће мени послати те табеле обједињене у Ворду за своје одељење у 
суботу до 14.00 часова.   

За период од 30.11. до 4.12.2020. послаћете табелу са последњом колоном у петак 4.12.2020. до 10.00 
часова  а одељењске старешине ће мени обједињено за одељење послати у суботу 5.12.2020. до 14.00 
часова.   

Уколико будемо имали нових информација обавештаваћемо вас путем мејла тако да обавезно пратите 
своје мејлове.  

Директор школе  

Сања Апостолов  

 


