ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ТОКОМ СЕПТЕМБРА
ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
Школа организује образовно – васпитни рад на основу Посебног програма образовања
и васпитања и Упутства министра просвете о организацији наставе у складу са мерама
безбедности и заштиту здравља ученика, наставника и особља школе.
Распоред родитељских састанака у понедељак 31.08.2020.
Због поштовања мера безбедности и заштите здравља, само за родитеље ученика 1. и 5.
разреда организују се посебни родитељски састанци у учионицама првог и петог
разреда по следећем распореду:
1/1 у 10,00

5/1 у 15,00

1/2 у 11,00

5/2 у 16,00

1/3 у 12,00

5/3 у 17,00

1/4 у 13,00

5/4 у 18,00

1/5 у 14,00
Родитељским састанцима у петом разреду, поред одељењских
присуствоваће и учитељи ученика, директор и стручни сарадници.

старешина,

На родитељским састанцима сви родитељи ученика ће попуњавати анкетне листиће о
избору предмета грађанског васпитања или верске наставе, пријаве за уџбенике.
Разредна настава
Млађи ученици у школу иду стално пре подне. Одељења су подељена у две групе –
група А и група Б. Часови трају 30 минута. Настава за прву групу почиње у 8:00, а
завршава се у 10:25, а за другу групу почиње у 11:00 часова и траје до 12:50 часова.
Прва група има по четири часа, а друга три часа. Обе групе раде у истом саставу сваке
недеље, при чему се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу. Једне недеље
група А ради као прва и почиње у 8.00, адруге недеље као друга.
час
Група А
час
Група Б
I
8,00-8,30
I
11,00-11,30
II
8,35-9,05
II
11,35-12,05
III
9,20-9,50
III
12,20-12,50
IV
9,55-10,25
Ученици млађе смене се придржавају следећег распореда приликом уласка и изласка у
школску зграду, како на почетку и завршетку наставе, тако и за време великог одмора:
улаз
Улаз у продужени боравак
Главни улаз
Улаз код техничког
Улаз поред трпезарије

Разред
Први
Други
Трећи
Четврти

Родитељи децу доводе до дворишта и не улазе у школску зграду. На улазу у школу
учитељи и наставници дочекују децу и уводе у школу, а на крају наставног дана
ученици у пратњи својих учитеља и наставника напуштају школску зграду.
О времену одржавања родитељских састанака учитељи другог, трећег и четвртог
разреда ће обавестити родитеље.

Предметна настава
Предметна настава се организује по комбинованом моделу. Одељења су подељена у две
групе – група А и група Б. Часови трају 30 минута. Настава се организује тако да
ученици једне групе долазе сваког другог дана и то:
Група А – понедељак, среда, петак
Група Б – уторак и четвртак
Долазак група у школу се мења на наедељном нивоу. За групу која остаје код куће биће
организована онлајн настава.
Ученици старије смене се придржавају следећег распореда приликом уласка и изласка у
школску зграду, како на почетку и завршетку наставе, тако и за време великог одмора:
улаз
Главни улаз
Улаз код техничког
Улаз поред трпезарије

Разред
5/4, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1
5/3, 6/1, 6/2 и 8/2
5/1, 5/2 и 8/3

Настава се свакодно остварује са једном групом ученика према редовном распореду
часова који је усклађен са планом наставе. Могуће је реализивати више од 5 часова на
дневном нивоу по одељењу, а према Посебном програму образовања и васпитања за
одговарајући разред. Обе групе раде у истом саставу сваке недеље (група А и група Б)
при чему је почетак наставе исти за сваку групу.
час
I
II
III
IV
V
VI
VII

Група А
14,00-14,30
14,35-15,05
15,20-15,50
15,55-16,25
16,30-17,00
17,05-17,35
17,40-18,10

час
I
II
III
IV
V
VI
VII

Група Б
14,00-14,30
14,35-15,05
15,20-15,50
15,55-16,25
16,30-17,00
17,05-17,35
17,40-18,10

Оцењивање знања ученика обавља сеу току непосредног рада у школи.
Мере заштите здравља ученика и запослених у школи
Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носи
заштитну маску на исправан начин.
Ученици у школи и на одмору морају да носе маске. Маска се може одложити у
периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу. Може се користити било која
маска (хируршка, епидемиолошка или платнена) на исправан начин (покрива нос и
уста). Ученици могу носити визире уколико имају астму и за то донесу лекарско
уверење.
Ученик који није у могућности да носи маску, не жели да је носи, стално је скида,
не држи дистанцу, дужан је да прати наставу од куће.
При доласку у школу и одласку из школе ученици се не смеју задржавати у ходницима
и холу.

Ученик улази у школу и одлази у учионицу, седа на своје место (све време наставе
ученик не мења ни учионицу ни место на коме седи).
Током одласка у тоалет ученици морају поштовати прописану дистанцу и у санитарним
просторијама може у једном тренутку боравити само онолико ученика колико је
кабина.
Током паузе између смена (у трајању од 20 минута) у којима групе имају часове,
планирано је редовно чишћење и проветравање учионица и свихдругих простора у
школи који се користе за наставу и учење.
У свакој учионици ученици ће имати могућност дезинфекције руку адекватним
дезинфекционим средствима.
На сва три улаза дежурају дежурни наставници и одељењске старешине, као и у
ходницима испред учеионица (за време великог одмора)
За време наставе и малог одмора ученици не напуштају своје учионице, изузев када за
то постоји нужна потреба за тоалетом.
За време великог одмора ученици не напуштају школско двориште, што значи да
ужину ученици носе са собом.
Ученик не сме намерно, нити из шале кршити мере заштите од заразних болести;
уколико то чини, може бити дисциплински кажњен и послат да прати наставу од
куће.
Распоред одељења старијих разреда по учионицама:
Одељење
5/1
5/2
5/3
5/4
6/1
6/2
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2
8/3

Кабинет
Српски језик (Соња Брецл)
Немачки језик (Марина Граовац)
Техника и технологија (Светлана Вучетић)
Математика 1 (Данијела Вукосављевић)
Физика
Техника и технологија (Јасминка Стошић)
Историја
Географија
Математика 2 (Катарина Максимовић)
Музичка култура
Енглески језик
Биологија
Српски језик (Јасмина Раденковић)

Напомена: Сва ђачка путовања, излети, екскурзије и рекреативна настава се одлажу за
пролеће.

_____________________________
Јасмина Филиповић, директор

