
Драги ученици, поштовани родитељи, 

 

 Због лоше епидемиолошке ситуације у земљи, Министарство просвете , науке и технолошког 

развоја, наложило је школама да наставу другог циклуса реализују на даљину, до краја првог 

полугодишта. Наша школа се определила за часове у Google Meet –у. Како би се постигла квалитетна 

настава, добра радна атмосфера на часу, али и безбедно коришћење онлајн окружења, неопходно је 

било утврдити правила понашања за све учеснике. 

 

Правила понашања за ученике у виртуелној учионици (Google Meet) 

 

✓ Поштујте сатницу одржавања часа као и утврђен распоред часова; 

✓ Пронађите у кући миран кутак, припремите све што је неопходно за праћење наставе ( 

уџбенике, свеске, оловке, лењире, шестаре); 

✓ Прикладно се обуците (уобичајена гардероба, тренерка, никако пиџама) 

✓ У учионицу  први улази наставник и последњи излази; 

✓ Кодови се не смеју давати ученицима других одељења; 

✓ Поред предметног наставника часу могу присуствовати директор и стручни сарадници школе( 

психолог и педагог); 

✓ Присуство часу је обавезно за све ученике. Сваки одсутан ученик биће евидентиран  у Ес 

дневнику; 

✓ Одсуство ученика, услед болести, треба да оправда родитељ одељенском старешини у року од 

24 сата; 

✓ Микрофон треба да буде искључен. Ако желите нешто да кажете подигните руку. Тек када вас  

прозове наставник, укључите  микрофон; 

✓ Пожељно је да камера буде укључена. Не морате ви да будете у кадру, померите камеру на 

ваше руке, свеску, како би се виделе ваше активности на часу; 

✓ Ако неки наставник, услед материјала који приказује, не захтева да користите камеру, не 

морате је укључити; 

✓ Пристојно комуницирајте, јасно, разговетно, уз поштовање свих учесника на часу; 

✓ За време часа будите активни и радите само оно што има везе са темом на часу( није 

дозвољено проверавати личну електронску пошту, сурфовање на интернету, дружење на 

другим апликацијама, приватно дописивање у опцији ЧЕТ). На крају часа, наставник ће 

проверити да ли сте поштовали ово правило;  

✓ Паузу између часова искористите за ужину или обављање тоалета. Није дозвољено 

напуштање часа без одобрења наставника; 

✓ Ако  у току часа  имате проблем са интернетом/рачунаром/мобилним телефоном, можете  

оставити поруку (без ометања/прекидања часа) и  покушајте поново да се укључите. Ако не 

успете, приступите  следећем  часу; 

✓ Током часа, можете  одговарати или поставити  питање ако нешто није јасно, подизањем руке; 

✓ Све ваше активности  током часа наставници ће пратити , као и поштовање договорених 

правила понашања у виртуелној учионици; 

✓ Радите редовно домаће задатке, учите пређено градиво, јављајте се да одговарате, јер ће свака 

ваша активност бити значајна приликом закључивања оцене на полугодишту; 

✓ Разговарајте са наставницима о овим правилима, и поштујте их. 

 

Срећно у виртуелној учионици! 

Останите здрави и придржавајте се свих епидемиолошких мера!  


