ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Стручним упутством Министарства просвете науке и технолошког рзвоја предвиђена су
три модела рада у школској 2021/22 години:
I модел- Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад (ученици оба циклуса
долазе у школу свакодневно);
II модел - Образовно-васпитни рад у школи краз непосредни рад и наставу на
даљину у организацији школе (за ученике првог циклуса, од I до IV разреда, као иза
ученике V и VI разреда настава се организује у свакодневно у школи, а за ученике VII и
VIII настава се организује комбиновањем непосредне наставе у школи и наставе на
даљину;
III модел - Наставу на даљину у организацији школе (образовно-васпитни рад се
организује путем наставе на даљину).
Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика и
ширења епидемије и обухвата вакцинацијом на нивоу града/општине. Одлуку о промени
модела наставе доноси Тим за школе (чине га представници здравственог и просветног
система) на основу предлога Градског штаба за ванредне ситуације. Школа о промени
модела организације обавештава ученике, родитеље, односно друге законске заступнике
ученика и запослене петком најкасније до 12 часова.











Од 1. септембра 2021. године
Настава се одвија по I моделу, у две смене:I, III, V и VII разред (непарна смена); II, IV, VI
и VIII разред (парна смена);
Ученици свакодневно долазе у школу. Свако одељење ће наставу имати у једној учионици
и ученици неће мењати учионице/кабинете, осим када је то неопходно због
специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава;
Часови трају 45 минута, према усвојеном распореду часова;
За ученике првог циклуса велики одмор почиње после другог часа, а за ученике другог
циклуса после трећег часа;
Часови наставе - РТС Планета су подршка у реализацији образовно-васпитног рада и могу
се користити у настави, као и за самостални рад, према сопственој процени;
Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу, већ прате ученике до улаза у
школску заграду или до капије школског дворишта;
Родитељи у школу долазе само у случају неопходности, по процени одељењског
старешине и управе школе и тада обавезно носе маске;
Сарадња са родитељима ће се остваривати у тачно утврђеним терминима отворених врата
путем већ успостављених канала комуникације (посредством google meeta или
телефонски).
ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ,

ШКОЛА ЋЕ НАСТОЈАТИ ДА ОБЕЗБЕДИ КВАЛИТЕТНУ НАСТАВУ, ХИГИЈЕНУ И
БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ.
МЕЂУСОБНОМ САРАДЊОМ, РАЗУМЕВАЊЕМ И ТОЛЕРАНЦИЈОМ ЗАЈЕДНО
МОЖЕМО ПРЕВАЗИЋИ СВЕ ПОТЕШКОЋЕ У ОВОМ, ЗА СВЕ НАС, И ДАЉЕ
НЕИЗВЕСНОМ ПЕРИОДУ!
Управа школе

