
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 Млађи разреди - основни модел: 

     Сва одељења од I до IV разреда  похађају наставу сваког дана пре подне и деле се на групу 

А и групу Б.  Групе броје до 15 (18) ученика. 

     Група А свих одељења млађих разреда похађаће наставу  прве недеље у првом термину,  а 

група Б свих  одељења млађих разреда похађаће наставу прве недеље у другом термину. 

Сваке недеље групе мењају термине похађања наставе. 

     Први термин за похађање наставе: од 08:00 до 10:25 часова 

     Други термин за похађање наставе: од 10:45 до 12:35 часова 

 Старији разреди - комбиновани модел (један дан непосредне наставе и један дан 

наставе на даљину): 

Сва одељења од V до VIII разреда  похађају наставу сваког дана после подне   и деле се на 

групу А и групу Б.  Групе броје до 15 (18) ученика. 

Група А свих одељења старијих разреда похађаће наставу  прве недеље у понедељак, среду 

и петак у два термина (пети и седми разред први термин, а шести и осми разред други 

термин ), а група Б свих  одељења старијих разреда похађаће наставу прве недеље у уторак 

и четвртак у два термина (пети и седми разред први термин, а шести и осми разред други 

термин). На недељном нивоу обе групе мењају наставне дане  када долазе у школу.  

     Први термин за похађање наставе: од 13:00 до 16:00 часова 

     Други термин за похађање наставе: од 16:30 до 20:05 часова 

Групе ученика, у данима када  немају наставу у школи,  прате часове наставе који се емитују 

путем РТС-а.  

 План наставе ће бити усаглашен са планом емитовања предмета на РТС-у 

 

 Часови непосредне наставе у школи трају 30 минута  

 

 Свако одељење ће наставу имати у једној учионици и ученици не мењају учионице. За 

потребе наставе ученика млађих разреда користиће се и кабинети за предметну наставу. 

 

 Сарадња са родитељима ће се остваривати у тачно утврђеним терминима  отворених врата 

путем већ успостављених канала комуникације 

 

 Настава на даљину: 

 



Ученици који су се определили за учење на даљину прате наставу путем ТВ часова, који се 

емитују на РТС-у. Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања 

ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада у школи у договору са 

наставницима. 

 

 Додатна подршка ученицима одвијаће се путем одабране платформе - гугл учионице. 

 

 Продужени боравак: 

 

Право на похађање наставе продуженог боравка имају ученици чији су родитељи 

приложили потврду о радном ангажовању. Продужени боравак ће се организовати у десет 

група до 15 (18) ученика и радиће од 08 до 17 часова свакога дана. 

За ученике у продуженом боравку биће организована исхрана. Упаковани оброци сервираће 

се у учионицама резервисаним за наставу боравка. 

 

ДРАГИ УЧЕНИЦИ И ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ ШКОЛА ЋЕ НАСТОЈАТИ ДА 

ОБЕЗБЕДИ КВАЛИТЕТНУ НАСТАВУ, ХИГИЈЕНУ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И 

ЗАПОСЛЕНИХ.  

САРАДЊОМ, РАЗУМЕВАЊЕМ И МЕЂУСОБНОМ ПОДРШКОМ МОЖЕМО 

УБЛАЖИТИ ОВУ ТЕШКУ И КОМПЛИКОВАНУ СИТУАЦИЈУ У КОЈОЈ СМО СЕ СВИ 

МИ, УЧЕСНИЦИ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА, НАШЛИ! 

Директор школе 

Вера Шаиновић 


