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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о новим мерама за организацију рада и измене школског календара о образовно - васпитном 
раду за основне и средње школе у школској 2020/21.године  

 
 
С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама 
за спречавање и сузбијање заразних болести COVID- 19 у којој су прописане нове мере за 
организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно – васпитном раду 
за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених 
обвештавам Вас да ће се од понедељка, 30.11.2020. године, образовно – васпитни рад у Школском 
центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ остваривати путем наставе на даљину.  
 
На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 610-00-01358/2020-07 
од 27.11.2020.), организација образовно-васпитног рада у школама за ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом се остварује кроз наставу на даљину. Изузетно, школе у којима органи 
управљања и руковођења и стручни органи, уз консултације са Саветом родитеља и заводима за 
јавно здравље процене да епидемиолошка ситуација у школи дозвољава наставак непосредног 
образовно-васпитног рада, могу одступити од Уредбе.  
 
Сагледавањем тренутне епидемиолошке ситуације и проглашењем ванредне ситуације у Суботици 
(Одлуком градоначелника од 26.11.2020.), руководство Школског центра је става да треба 
поступати у складу са Уредбом, односно, образовно-васпитни рад организовати на даљину.  
 
У складу са одлуком о промени календара образовно – васпитног рада, обавештавамо Вас да се 
прво полугодиште завршава 18.децембра 2020. године (петак), а да друго полугодиште почиње  
18. јануара 2021. године (понедељак). 
 
У периоду оствривања наставе на даљину, наставници ће у континитету примењивати различите 
технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу 
на очекиване исходе). Наставници ће посебно при оцењивању користити принципе формативног 
учења. 
 
Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно – вспитног рада од почетка ове 
школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду 
завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. 

Наставници ће користити све могућности да ученике оцене и на основу активности и његових 
резултата рада у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом. 

У Суботици,          Д и р е к т о р  
29.11.2020.          Наташа Нимчевић 
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