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ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА  

БЕОГРАД 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  

у школској 2020/2021. години 

 ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 

 

ОПШТИ ДЕО 

1. Одељење ученика се дели у две наставне групе.  

2. Ученик припада наставној групи у коју је разврстан и не може да је мења у 
току школске године без одобрења одељењског старешине. 

3. Ученик похађа часове редовне наставе у наставној групи којој припада. 
Одсуствовање ученика са часова се евидентира у дневник ОВР и 
анализирају се разлози. 

4. Наставна група у току једне радне недеље часовима присуствује у објекту 
школе у одређеној учионици. У тој радној недељи друга наставна група истог 
одељења наставу похађа у оквиру Google учионице, учењем НА ДАЉИНУ. 

5. За обе наставне групе примењује се исти распоред часова и иста сатница – 
време почетка и време завршетка наставног часа, која је објављена на 
школској интернет адреси.  

6. У наредној радној недељи врши се замена наставних група у учионицама 
објекта школе: друга група долази на часове у школу, а прва група ради у 
оквиру Google учионице. 

7. Ученик у објекат школе долази ИСКЉУЧИВО ЗДРАВ – БЕЗ СИМПТОМА 
ОБОЉЕЊА (телесна температура није виша од 37oC, не кашље и нема 
симптоме респираторних инфекција). Температура тела мери се пре поласка 
у школу – код куће.  
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8. Уколико се код ученика у кући појаве симптоми болести, ученик НЕ ДОЛАЗИ 
У ШКОЛУ на наставу него се јавља на преглед у надлежну здравствену 
установу и родитељ о томе ОДМАХ обавештава одељењског старешину. 

9. Уколико се код ученика У ТОКУ БОРАВКА У ШКОЛИ – учионици појаве 
симптоми болести, ученик се одмах издваја из колектива и смешта у за то 
припремљену просторију у објекту школе. Одељењски старешина или 
дежурни наставник о томе обавештавају родитеље ученика, који имају 
обавезу да се одмах јаве у школу и ученика одведу на лекарски преглед у 
надлежну COVID амбуланту или у дом здравља. О резултатима лекарског 
прегледа родитељ ученика има обавезу да одмах обавести одељењског 
старешину. 

10. Лица код којих се појаве симптоми болести напуштају објекат школе 

искључиво кроз врата из наведене просторије према школском 

дворишту – не дозвољава се пролаз тих лица кроз централни хол и 

службени улаз у објекат школе. 

 

ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАЊЕ УЧЕНИКА У ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ 

1. Улаз у школско двориште дозвољен је само ученицима и запосленима у 
времену када је планом предвиђен њихов боравак у објекту школе.  

2. Родитељима се дозвољава улаз у објекат школе искључиво по позиву 
одељењског старешине / стручне службе.  

3. Другим лицима ИЗРИЧИТО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ приступ објекту Гимназије, о 
чему ће се старати лица из система физичког обезбеђења, школски 
полицајац и дежурни наставник. 

4. Улазак ученика у објекат школе одобрава се искључиво ученицима који су 
разврстани у наставну групу која по плану треба да присуствује часовима у 
учионици.  

5. Ученику је у објекту школе дозвољено да се креће само у оквиру путање од 

службеног улаза до учионице и назад и по одобрењу наставника уз 
примену мера дистанце и коришћења заштитне маске до санитарних 
просторија - тоалета.  

6. Кретање ученика у објекту без примене превентивних мера заштите и 

ван наведене путање није дозвољено. 

7. Ходнике и степениште од службеног улаза у школски објекат до улаза у 

учионицу ученици ће користити при уласку и изласку од службеног 
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улаза у објекат до учионице и назад, у колони по један на међусобној 
удаљености од најмање 1,5 метар.  

8. На улазу у зграду вршиће се превентивна дезинфекција руку и обуће свих 
лица која улазе у зграду. 

9. Ученик у учионици заузима место у клупи и седи сам. Најближи ученик мора 
да буде удаљен најмање 1,5 метар у било ком правцу. Ученик НЕ СМЕ ДА 
МЕЊА МЕСТО у учионици. 

10. У току наставног часа ученик може да НЕ користи заштитну маску у 

заштитном пложају САМО АКО СЕДИ НА СВОМ МЕСТУ И НЕ ГОВОРИ. 

11. Наставни час траје 30 минута. 

12. Време малог одмора од 5 минута предвиђено је само да наставници 
промене  учионице за рад. Ученицима се не одобрава напуштање радних 
места у учионици, осим изузуетно одлазак до тоалета. 

13. У времену великог одмора који траје 20 минута ученици и наставници 
напуштају учионице. Дозвољава се ученицима да напусте учионицу уз 
примену мера физичког дистанцирања и других препоручених мера заштите. 
Ученици обавезно бораве у простору школског дворишта. У том времену 
врши се дезинфекција радних места у учионицама. 

14. Коришћење санитарних просторија дозвољава се ученицима појединачно у 
току паузе између часова или у току часа.  

15. У времену паузе између часова дежурни наставник и редари из наставних 
група ће се старати да се ученици не групишу на начин који није дозвољен 

16. По повратку у учионице након великог одмора, настава се одвија како је 
предвиђено распоредом часова до завршетка, када ученици напуштају 
објекат школе. 

17. У времену међусмене, од 12:15 до 13:00 сати и по завршетку наставе у 
послеподневниој смени од 17:15 до 18:00 сати, врши се потпуна 
дезинфекција свих просторија које су коришћене у току дана.  

18. Сала за фискултуру и свлачионице ће се користити уз стриктну примену свих 
мера за спречавање ширења заразе. 
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ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАЊЕ УЧЕНИКА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ 

УЧИОНИЦИ 

1. Ученик приступа елетронској учионици у коју је позван да се пријави или му 
је за приступ додељена приступна шифра. 

2. Приступ Google учионици дозвољава се само оним ученицима чија Е-mail 
адреса има назив који је асоцијативан у односу на личност ученика и садржи 
име и презиме ученика са дозвољеним додацима (petar.peric02@gmail.com 
за ученика чије име и презиме је Петар Перић).  

3. Ученик у оквиру електронске учионице поступа према захтевима предметног 
наставника и извршава обавезе које су му дате у за то одређеним роковима. 

4. Ученик може бити ангажован у електронској учионици на два начина 
(зависно од тога када и на који начин је предметни наставник планирао да се 
реализује наставни час):  

• први начин је коришћење учионице за посредан рад са ученицима када се 
у учионицу поставља наставни материјал за изучавање и вежбање 

• други начин је истовремени рад наставника са обе наставне групе (у 
учионици у објекту школе и у учионици) за који се користи апликација Meet 
која је саставни део платформе Google. 

5. Рад, облачење и понашање ученика и наставника у оквиру електронске 
учионице када се одвија настава „на даљину“ мора да буде у потпуности 
према правилима пристојног понашања и правилно изграђеног односа 
наставник – ученик. 

6. Оцењивање знања ученика врши се искључиво у учионици у објекту школе. 
Ученици који су се определили да наставу похађају само НА ДАЉИНУ биће 
позивани због оцењивања у објекат школе у за то одређеним терминима. 

7. Ученик који у току радне недеље нема обавезу да часове похађа у 
просторијама школе обавезан је да посећујe Google учионице по важећем 
распореду у данима када има одређене предмете и према упутствима и 
захтевима предметних наставника.  

Напомена: ученик је обавезан да се пријави у Google учионицу у току радног 
дана у време када је планиран редован час (као да је у објекту школе) 
уколико је предметни наставник организовао час коришћењем 

програма Meet за обе групе: групу у простору школе и у Google учионици. У 
сваком другом случају ученик који је у групи која по плану не похађа наставу 
у просторијама школе мора у току дана, независно од астрономског времена, 
да се пријави у Google учионицу предмета који су по распореду часова 
планирани за тај дан. 
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У противном, ако се у току тог дана не појави у учионици за предмет по 

распореду часова, сматраће се да је био одсутан са часа. 

8. Ученик је обавезан да проучи наставне материјале које наставници учине 
доступним у учионици (или на други начин). 

9. Ученик је обавезан да решава задатке или учествује у пројектима (као члан 
тима или појединачно) које им наставници задају и у задатим роковима своје 
радове путем електронске комуникације достављају наставнику на увид. 

10. Уколико желе, ученици у току дана могу посећивати и друге учионице и 
радити додатно, али за тај дан је обавезно да буду присутни у учионицама 
према распореду часова. 

11. Ученици учествују у реализацији часова на даљину у реалном времену, 
уколико их наставник позове.  

12. Ученик је обавезан да прати информације које се објављују у оквиру 

школског сајта и активно учествује у реализацији свих наставних 

садржаја који му се учине доступним у одређеном времену. 

13. Део наставних садржаја који ће бити обрађен у оквиру наставног процеса 
биће емитован са платформе "РТС Планета". Да би могли да користе ову 
платформу ученици треба да формирају - отворе кориснички налог на 
наведеној интернет адреси (https://rtsplaneta.rs/user/register) и запамте 
шифру да би могли опет да се пријаве без поновљене регистрације. 

 

У Београду, август 2020. године 


