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У складу са препоруком Министарста просвете, науке и техонолошког 

развоја, у складу са могућностима наше школе, а у најбољем интересу наших 

ученика и запослених у школи сачињен је план организовања наставе за наредну 

школску годину. 

Након анкете у којој су се ученици са родитељима изјашњавали о начину 

реализације наставе усвојен је комбинован модел који подразумева наставу у 

школи у комбинацији са праћењем наставе на даљину. Наиме, сва одељења се деле 

у две групе од којих једна група ученика похађа наставу у школи док друга група 

прати исто градиво на даљину. Следеће недеље групе се замењују. Група ученика 

која је пратила наставу на даљину долази у школу и наставља са градивом након 

консултација са професорима у вези са градивом које су обрађивали протекле 

недеље. 

Настава почиње у 8 часова када се одржава претчас, а први час почиње у 

8:35h. Часови трају 30 минута, између је пауза од 5 минута када ученици остају у 

учионицама, а наставници одлазе на следећи час. После 3. часа (рачуна се са 

претчасом) планиран је велики одмор у школском дворишту.  

За време одмора од 5 минута између часова, ученци не излазе из учионице. 

Сви наставнци су дежурни. У тоалет ученици одлазе појединачно,  значи 

дозвољено је да у току часа један ученик из одељења може да оде до тоалета, а када 

се он врати тада може следећи ако је потребно, како се не би стварала гужва за 

време одмора. 

Маске су обавезне све време боравка у школи за наставнике и раднике, а 

ученици могу скинути маске само када седе у клупама у учионици када ћуте, а 

стављају их кад говоре. Најбитнија је дистанца и ношење маске.  

31. августа у 9 часова ученици уписани у први разред долазе у школу (прва 

група) и у 10.30 часова (друга група). Обавештење о томе ко је која група већ су 

добили од одељењских старешина. У случају да ипак не знају, могу телефоном 

позвати школу и добити обавештење. 

01. септембра, у уторак у 8,00 часова, долазе ученици по групама како су их 

поделиле одељењске старешина и предметни наставници где први час имају час 

одељенског старешине када ће добити детаљнија обавештења  о начину раду, 

предају документацију и добијају изјаве о сагласности о начину рада.  

 

Дезинфекција се врши два до три пута дневно. Учионице, ходници и тоалети 

су дезинфиковани на почетку часова и поново се дезинфикују на крају часова. 

Учионице где се смењују ученици на вежбама, дезинфукују се након сваке групе. 

Пожељно је да ученик дезинфикује руке приликом сваког уласка у учионицу.  



Поставиће се дезо-баријере на сваком улазу у зграде школе. Веома је важно 

схватити значај заштите и примену оваквих мера. Маске се носе и приликом 

боравка  у ходницима, у дворишту као и приликом уласка и изласка из зграда 

школе.  

 

У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СВИХ НАС, МОЛИМО ВАС ДА БУДЕТЕ 

ОДГОВОРНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА И ПРИДРЖАВАТЕ СЕ 

ПРОПИСАНИХ МЕРА, 

КАКО БИ ШТО БЕЗБЕДНИЈЕ ПРАТИЛИ НАСТАВУ У НАРЕДНОМ 

ПЕРИОДУ И САЧУВАЛИ ЗДРАВЉЕ. 


