Поштовани родитељи,
На основу Упутстава Министарства просвете науке и технолошког развоја, у складу са
својом организацијом и специфичностима, бројем ученика и просторним
могућностима, школе праве план рада по којем ће се радити од првог септембра.
Епидемиолошка ситуација настала због вируса Ковид 19 још увек је таква да је
родитељима омогућено да се изјасне уколико желе да њихово дете искључиво прати
наставу на даљину, путем часова који ће се емитовати на каналима РТС-а и уз
консултације са наставницима. Одговарање се врши у школи уз примену свих мера
здравствене заштите.
Желимо да вас охрабримо и обавестимо да чинимо све да почетак школске године
буде успешан. У току су, готово свакодневно, састанци на нивоу већа и тимова на
којима се разматрају сви предлози.
Сигурно није могуће пронаћи идеалну опцију у постојећимусловима, нити она можез
адовољити свакога од нас појединачно. Међутим, наша и ваша сарадња увек је била
на високом нивоу.
Настава ће се одвијати у следећимусловима:
- Одељења ће бити подељена на групе до 15 ученика (по азбучном реду)
- Ученици и запослени у обавези су да носе заштитне маске
- У свим учионицама налазиће се средства за дезинфекцију
- Све просторије школе редовно и учестало ће се дезинфиковати
- Као и увек, о свакој ситуацији која се односи на ваше дете прво ћемо ступити у
контакт са вама
- Ученици првог и другог разреда похађаће наставу само у преподневној смени
- Ученици свих осталих разреда (од трећег до осмог) похађаће наставу тако што ће се
парна и непарна смена смењивати на недељном нивоу.
- Свако одељење од првог до четвртог разреда подељено је у две групе и наставу
похађају сваког дана.Смене и групе се ротирају сваке недеље.
- Сатница по којој ће похађати наставу је следећа:
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ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА- Млађи разреди
Група А
час
8.00-8.30
час
8.35-9.05
Велики одмор 9.05-9.25
час
9.25-9.55
час
10.00-10.30
Група Б
час
11.00-11.30
час
11.35-12.05
час
12.10-12.40

1.
2.
3.
4.

ПОПОДНЕВНА СМЕНА – Млађи разреди
Група А
час
13.30-14.00
час
14.05-14.35
Велики одмор 14.35-14.55
час
14.55-15.25
час
15.30-16.00
Група Б
1. час
16.30-17.00
2. час
17.05-17.35
3. час
17.40-18.10

- Ученици од петогдо осмог разреда похађају наставу такође у две групе, али сваког
другог дана, нпр. група А једне недеље похађа наставу у понедељак, среду и петак
(уторак и четвртак раде онлајн), а група Б похађа непосредну наставу уторком и
четвртком (понедељак, среда и петак онлајн). Следеће недеље групе се ротирају, као и
смене.
- Сатница по којој ће похађати наставу је следећа:
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА-Старији разреди
Група А/Б
1. час
8.00-8.30
2. час
8.35-9.05
3. час
9.10-9.40
Велики одмор9.40-10.00
4. час
10.00-10.30
5. час
10.35-11-05
6. час
11.10-11.40
7. час
11.45-12.15

ПОПОДНЕВНА СМЕНА-Старији разреди
Група А/Б
1. час
13.30-14.00
2. час
14.05-14.35
3. час
14.40-15.10
Велики одмор 15.10-15.30
4. час
15.30-16.00
5. час
16.05-16.35
6. час
16.40-17.10
7. час
17.15-17.45

Организација рада наше школе сачињена је на основу Упутства Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, као и на основу предлога и одлуке стручних
тела наше Школе. План рада разматрао је Тим за унапређивање квалитета рада

Школе, Педагошки колегијум , а одлуку је донело Наставничко веће уз сагледавање
свих специфичности, кадровских и просторних капацитета.
Настава почиње првог септембра.Непарна смена креће преподне, парна смена је
послеподне. Одељењске старешине доставиће ученицима распоред група.
Напомињемо да ученици првог и другог разреда похађају наставу само у преподневној
смени док су на снази здравствене мере.

Нашим ученицима желимо срећан почетак школске године!
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