САОПШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштовани родитељи,
У складу са донетим Упутством о организовању образовно- васпитно рада које
је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Гимназија ''Стефан
Немања'' је утврдила следећа Правила понашања у ванредним околностима, а
Наставничко веће је у складу са Упутсвом , усвојило следеће :
Закључке:
1) Школа ће током ванредног стања, почев од 23.03.2020.године , обављати образовни васпитни рад на даљину, у складу са Законом и Упутством надлежног Министарства.
2) У школи су организована свакодневна дежурства уколико је ученику или родитељу
потребна комуникација са школом.
3) У циљу обављања наставе на даљину, сви ученици су отворили мејл адресу коју су
доставили одељењским старешинама.
4) Школа је донела одлуку да ће се настава на даљину реализовати преко платформе
дигитална учионица - „Google classroom“ , вибера, мејл адресе и свих расположивих
програмских садржаја на РТС „ Планети“. Програмски садржаји за средњу школу,
планирани су од понедељка , 23.3.2020., а сатница емитовања наставе налази се на сајту
https://www.rasporednastave.gov.rs/.
5) Кораци за коришћење Google classroom платформе су следећи:
-Одељенске старешине ће формирати дигитална одељења према образовним
профилима,
- У формирано одељење ће се, по позиву одељенског старешине, укључити предметни
наставници,
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- Ученицима ће се пријавити на своје одељење путем линка и кода које ће им
доставити одељенске старешине.
6) Предметни наставници ће директно по распореду часова, а најкасније до сваког
петка до 18,00 часова постављати:
- радни материјал,
-упутство за рад,
- задатке
- рокове за израду.
7) Ученици могу да постављају наставницима питања у вези са наставним темама.
8) Решене задатке, ученици враћају на платформу на име предметног наставника у
задатом року.
9) Наставници прегледане задатке оцењују формативно(описно), у складу са упутством
Министарства просвете за рад на даљину и о томе обавештавају ученике.
10) Сумативно (бројчано) оцењивање ученика обавиће се, по укидању ванредног стања,
на основу рада који је формативно оцењиван у периоду ванредног стања. Закључна
оцена, за крај другог попугодишта извешће се на основу оцене из претходног периода и
периода школовања на даљину. Сви ученици који нису задовољни својом оценом из
претходног периода могу исту да поправе сада.
11) Одељенски старешина има обавезу да прати одвијање наставе, да координира рад
одељења и да се укључи по потреби.
12) Ученицима који су били неоцењени на крају првог полугодишта ове школске
године, биће прослеђен допунски материјал и задаци у циљу надокнаде и савладавања
градива. Школа ће свим својим ученицима да пружи сву подршку у савладавању
преосталог образовног материјала, без обзира на постојеће околности. Молимо
родитеље да узму учешће у спровођењу наведених мера. У случају наступања
непредвиђених околности, које се односе на здравље, родитеља и ученика, молимо Вас
да нас одмах обавестите.
Желимо свима добро здравље и успешан рад!!!!!
Управа Гимназије
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