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Поштовани ученици,  
неопходно је да се сви придржавамо правила понашања да би се обезбедила реализација 
наставе и ваше напредовање, посебно сачињених за период реализације наставе на 
даљину у току пандемије COVID-19. 
 

Правила понашања за ученике за време наставе на даљину у доба пандемије  
 

 Ученици свакодневно прате наставу укључујући се у Google учионице по утврђеном 
распореду. 

 У Google учионицама наставници постављају линк за укључење у директну 
комуникацију и реализацију часова на даљину преко Google Meeta. 

 Ученик је обавезан да присуствује сваком часу по утврђеном распореду који ће бити 
организован преко Google Meeta, у складу са постојећим распоредом часова и по 
сатници која је прослеђена ученицима од стране одељењског старешине, а налази 
се и на сајту школе. 

 Ученик који изостане са часа биће евидентиран у ес дневнику, као и у току редовне 
наставе у школи. Родитељ или педијатар лекарским оправдањем правдају 
изостанке. Родитељ не може правдати више од два радна дана. 

 У случају изостанка, ученик мора да надокнади пропуштено градиво. 

 За време реализације часа преко Google Meeta ученици морају држати укључене 
камере, чиме потврђују своје присуство и праћење наставе. Микрофоне, због 
квалитета звука и смањења шумова из окружења присутних у разговору,  укључују 
по потреби, када желе нешто да кажу или када их наставник прозове. 

 У Google учионицама ученици прате упутства која постављају предметни 
наставници и воде белешке у својим свескама из постављених прилога, 
презентација... а у складу са упутством које је наставник поставио. 

 Ученици прате часове на РТСу, на које их је наставник кроз виртуелну учионицу 
упутио, како би се припремили за наредни час, када ће исто бити анализирано и 
утврђено. 

 Свако снимање, сликање, скриншотовање других ученика или наставника од стране 
ученика или њихових родитеља, за време трајања часа, строго је забрањено и спада 
у ред кривичних дела, те против таквих лица школа ће покренути дисциплински 
поступак, а оштећено лице има право да поднесе личну тужбу. 


