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 Деловодни број:  
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НАСТАВНОМ ОСОБЉУ 
Прве техничке школе 

 
Предмет: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 
Реализација наставе на даљину 

у периоду од 08.03.2021. до 12.03.2021. године 
У складу са одлуком Кризног штаба донетом на седници која је одржана 05.03.2021. године, 

а потпуно у складу са Анексом ГПР који је усвојен дана 25.02.2021. године на XXXIII седници Школског 
одбора, образовно-васпитни рад у Првој техничкој школи у Крагујевцу, у периоду од 08.03.2021. 
године до 12.03.2021. године, оствариваће се путем наставе на даљину, односно путем система за 
управљање учењем, уз коришћење платформе Google Workspase (бивши „G Suite for Education“), и 
путем Јавног медијског сервиса Србије. 

Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину реализује се У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ, на 
основу постојећег распореда часова за свако одељење, а путем изабраног система за управљање 
учењем. 

Настава се реализује као ЈЕДНОСМЕНСКА.   Часови редовне наставе трају 45 минута, са 
предвиђеним одморима и према следећем рапореду:  

 
1. час: 08:00  08:45  
2. час:  08:50  09:35  
3. час:  09:55  10:40  
4. час:  10:45  11:30  
5. час:  11:35  12:20  
6. час:  12:25  13:10  
7. час:  13:15  14:00  
8. час:  14:05  14:50  

 

Часови допунске и додатне наставе реализују се ван овога рапореда, у случају да за њима 
постоји потреба. 

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се кроз електронски дневник, према 
утврђеном распореду часова, у оквиру кога се, поред реализоване наставне јединице, уноси 
НАПОМЕНА о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). 

У евиденцији присуства ученика треба уписивати оне ученике који нису учествовали у раду на 
часу путем наставе на даљину. 
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2. 

 

Практична и блок настава, чија је реализација планирана код послодавца, ван школе (ауто-
сервиси, занатске радње …), реализоваће се у складу са одговарајућим уговорима, у договору са 
послодавцем, уз поштовање свих препорука о епидемиолошкој безбедности. За праћење реализације 
овог вида наставе задужени су Организатори практичне наставе. У случају да поменуту наставу није 
могуће организовати из оправданих разлога, иста ће бити реализована у наставку другог полугодишта 
школске 2020/2021. године. 

У току остваривања наставе на даљину, наставник нарочито води рачуна о оптерећености 
ученика, пажљиво одмеравајући обим и сложеност програмских садржаја и захтева према ученику, 
поштујући временску динамику предвиђену распоредом часова. Наставници ће имати у виду укупна 
задужења која се задају ученицима на дневном или недељном нивоу и примењиваће индивидуализовани 
приступ ученицима.  

Потребан материјал за израду домаћих и пројектних задатака, практичног рада, лабораторијских и 
других вежби, као и могућих провера знања ученика, наставник ће постављати на одабраној платформи 
радним данима у периоду предвиђеном за реализацију часова. Ученицима се прецизирају и омогућују 
одговарајући рокови за израду домаћих задатака, других задатака и достављање повратних информација. 
Обавезна је благовремена најава, минимум два дана раније, уколико се у овкиру система за управљање 
учењем реализује провера знања из одређеног предмета и које градиво обухвата та провера знања. 

Наставник ће ученицима оставити могућност одлагања израде провере знања увек када нису у 
могућности да исту реализују из оправданих разлога. 

 

Наставник при реализацији наставе на даљину ПОСЕБНО ВОДИ РАЧУНА о заштити ученика од 
било ког вида дигиталног насиља. 

Наставници су у обавези да доследно примењују модел организације наставе на даљину 
којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. 

Руководство школе ће континуирано пратити епидемиолошку ситуацију и будуће препоруке, 
на основу којих ће бити доношене одлуке о организацији рада школе у наредном периоду и о томе 
ће благовремено извештавати наставнике. 

Одељењске старешине су у обавези да о свакој евентуалној измени начина реализације 
наставе благовремено известе своје ученике и њихове родитеље/старатеље/законске заступнике. 
 
 
 
 

У Крагујевцу, 
06.03.2021. год. 

 

 Директор школе 
Зорић Т. Зоран 
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