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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Од 1. јуна 2020. године школа ће организовати посебне часове наставе. Ученицима ће на 

тај начин бити пружена могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене области у оквиру 

одговарајућег предмета. Молим одељенске старешине да обавесте све ученике о могућности 

похађања наставе и добију повратну информацију до почетка наредне недеље, да бисмо на време 

приступили креирању посебног распореда часова наставе, који ће бити конципиран на начин, 

којим ће се осигурати безбедност и здравље ученика и запослених у школском простору. 

 Као што знате, наставна година за ученике осмог разреда завршава се 5. јуна 2020. године. 

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 2. јуна 2020. године, решавањем 

теста из математике. Пробни завршни испит трајаће од 8,00 до 10,00 часова и сви ученици осмог 

разреда решаваће га у матичној школи. Ученици ће преостала два теста решавати код куће, тако 

што ће их преузети у понедељак, 1. јуна 2020. године у матичној школи и подручном одељењу у 

Манђелосу, после реализованих посебних часова наставе. Попуњене тестове вратиће у матичну 

школу у уторак, 2. јуна 2020. године и предати их одељенским старешинама, пре решавања 

пробног завршног испита.  

Школа ће припремити посебан распоред наставе по одељењима, тако да ће у периоду од 

понедељка, 1. јуна 2020. године, до петка, 5. јуна 2020. године, сваког наставног дана предвидети 

одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од 90 минута. У суботу, 6. јуна 2020. 

године одржаће се онлајн припремна настава. Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17., 

18. и 19. јуна 2020. године у матичној школи. 

Од среде, 3. јуна 2020. године, до понедељка, 15. јуна 2020. године, школа ће 

организовати припремну наставу за ученике, који полажу завршни испит, у складу са законом и 

исказаним потребама, а у трајању од десет дана.  Овај вид наставе биће реализован према 

распореду часова, у термину после одржаних посебних часова наставе. 

У периоду од понедељка, 8. јуна 2020. године, до понедељка, 15. јуна 2020. године, сваког 

наставног дана школа ће предвидети одвојене термине часова за ученике петог, шестог и седмог 

разреда, у трајању од 90 минута по разреду и временским размацима између разреда, поштујући 

мере безбедности.   

Школа ће организовати посебне часове наставе за ученике првог циклуса, на исти начин 

као и за ученике другог циклуса. Реализација наставе за ученике од првог до четвртог разреда 

кренуће од понедељка, 1. јуна 2020. године, а завршиће се у понедељак, 15. јуна 2020. године. 

Верујем да ћу сутра бити у позицији да Вам доставим још прецизније и потпуније податке у 

вези организације рада у погледу завршетка шк. 2019/ 20. год. 

Срдачан поздрав, 
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