ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
Kнеза Mилоша б.б. , 35230 Ћуприја
Тел./Фах. 035/8472 466
Жиро рачун: 840-726660-29
ПИБ: 101369453 Матични број: 07166907

Поштовани ученици и родитељи,
Обавештавамо Вас да је на основу препоруке Кризног штаба због актуелне
епидемиолошке ситуације Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело
одлуку да се у периоду од 30.11.-18.12.2020. године настава одвија искључиво на даљину
тј. онлајн. У складу са упутством и календар образовно цаспитног рада је измењен. Прво
полугодиште се завршава 18.12.2020. године. Зимски распуст почиње 21. децембра 2020.
године и траје до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021.
године.
Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава)
се до 18. децембра, изводе се на даљину осим практичне наставе у дуалном образовању
(ученици ће похађати код послодаваца, поштујући све мере безбедности). Такође,
наставља се обука вожње по дефинисаном распореду.
Настава на даљину ће се изводити преко Google платформе: Google учионице и Google
Meet-a, као и апликација Viber и Zoom. Настава ће се одвијати према постојећем
распореду часова, у првој смени по сатници у трајању часа од 45 минута.
1. 8,00-8,45 2. 8,50-9,35 3. 9,55-10,40 4. 10,45-11,30 5. 11,35-12,20 6. 12,30-13,15
7. 13,20-14,05
КУПАЦ:
Ученицима ће оцене бити закључене на основу праћења
напредовања током периода
ВОЈНА
ПОШТА
5019 бројем од
комбинованог облика наставе, као и у току наставе на даљину,
са мањим
Балканска
57
предвиђеног, али морају бити јавне и образложене. Закључне оцене ће ученици знати до
37задовољни
000 Крушевац
11. децембра 2020. године, а оним ученицима који нису
а има елемената, у
последњој недељи првог полугодишта (од 14.12.-18-12-2020.) биће омогућено одговарање
у школи како би исту поправили.
Подсећамо ученике и родитеље да је присуствовање настави, активности и израда
домаћих задатака обавезно. Уколико је ученик био оправдано одсутан (болест,
изолација...) или не одговара и не прати наставу на даљину, може остати неоцењен на
крају првог полугодишта и таквим ученицима неће бити изведен општи успех.
За сва питања и недоумице одељењске старешине, школски психолог и управа школе
стоје вам на располагању.
Свим ученицима желимо успешан рад, а ученицима и родитељима добро здравље у
наредном периоду.
Срдачан поздрав,
колектив Техничке школе

