
                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Поштовани родитељи , обавештавамо вас да школска 2020/21. година почиње у 

УТОРАК , 1. СЕПТЕМБРА 2020. године. Преко средстава јавног информисања 

обавештени сте да ће због епидемиолошке ситуације у земљи, настава бити организована 

на другачији начин. Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС је послало 

свим школама Стручно упутство са препорукама и моделима организовања наставе. 

Обавештавамо вас да је наша школа одабрала модел:  

Први циклус (од 1. до 4. разреда) 

 Настава за први циклус, од 1. до 4. разреда,  реализоваће се свакодневно у школи 

кроз непосредан образовно-васпитни рад. 

 Одељења од 1. до 4. разреда се неће делити у две групе (9 комбинованих одељења и 

2 некомбинована одељења) која имају мањи број ученика у групи и задовољавају 

рад у једном термину – смени, осим у издвојеном одељењу у Ловцима где ће се 

због недостатка учионица радити у две смене (односно 2 термина). 

 Ученици имају до 4 часа дневно. Остали предмети који нису обавезни, биће 

интегрисани са осталим часовима.  

 Часови трају по 30 минута, а пауза између смена у Ловцима је 35 минута. За време 

паузе је редовно чишћење и дензинфекција, проветравање учионица и свих других 

просторија у школи  које се користе за наставу и учење. 

 Настава за први циклус, од 1. до 4. разреда у издвојеном одељењу у Милошеву ће 

се реализовати у поподневној смени од 12:30 часова. 

 Сви часови обавезних предмета реализоваће се у школи – у учионици или у 

дворишту, када временски услови дозвољавају, по утврђеном распореду. 



 Изборни програми – предмети и други облици образовно-васпитног рада реализују 

се или непосредно у школи или путем наставе на даљину. 

 Почетак наставе за млађе разреде почиње у 08:00 часова, осим у ИО у Стрижилу 

где настава почиње у 08:30 часова; у ИО у Милошеву настава почиње у 12:30 

часова и у  ИО у Ловцима где прва смена почиње у 08:00, а друга смена у 11:00 

часова. 

Други циклус (од 5. до 8. разреда) 

Недовољан број учионица за старије разреде (5) не пружа могућност истовременог 

присуства свих одељења од 5. до 8. разреда, већ реализацију комбинованог модела – 

непостредан образовно-васпитни рад у школи и настава на даљину. 

 Због смањених просторних и кадровских капацитета школе (недовољан број 

учионица који испуњавају прописане услове, 4м2 по ученику, недовољан број клупа 

и већи број наставника који ради у више школа, као и превоза ученика који не би 

могао да се усклади са распоредом часова-недовољан број аутобуских линија) 

ученици другог циклуса матичне школе у Багрдану имају организовану наставу 

непосредно у школи и путем наставе на даљину са почетком у 08:00 часова. У 

издвојеном одељењу у Милошеву ученици од 5. до 8. разреда ће наставу похађати 

свакодневно у школи, у преподневној (једној) смени са почетком у 08:30 часова. 

 У складу са организацијом рада школе у току једне недеље, у матичној школи у 

Багрдану, долазе ученици једне групе 5, 6, 7, 8. разреда, а друга група ученика 5, 6, 

7, 8. разреда долазе наредне недеље. Дакле, групе се смењују на недељном нивоу. 

Групе ученика се деле по азбучном реду у дневнику.  

 За дане кад ученици немају непосредан образовно-васпитни рад у школи имају 

наставу на даљину. 

 Свако одељење (група) има своју учионицу у којој се остварују часови наставе. 

 Ученици једне групе имају до 5 часова дневно. 

 Часови трају по 30 минута.  



 Сви часови обавезних предмета реализују се у школи – у учионици или у 

дворишту, када  то временски услови дозвољавају, по утврђеном распореду (осим 

6. часа за ученике 5, 6, 7, 8. разреда, који се реализује путем наставе на даљину). 

Родитељ може одлучити  да његово дете не долази у школу и да наставу прати 

онлајн, преко телевизије. У том случају, ученик је у обавези да свакодневно прати овај вид 

наставе, али ће морати, на позив предметног наставника,у термину када наставник одреди, 

доћи у школу и непосредно одговарати за оцену. 

Родитељ је дужан да свакодневно, пре поласка у школу, свом детету мери температуру и у 

случају да се појаве било који симптоми, не шаље дете у школу, а о здравственом стању 

одмах обавести одељењског старешину. Исто важи и за случај евентуалног заражавања 

неког од родбине, са којим је ученик био у контакту. 

Сви запослени у школи  су у обавези  да све време присуства и школи носе заштитне 

маске.  

Сви ученици су у обавези да све време присуства у школи носе заштитне маске, осим у 

случајевима када прате наставу са свог места у учионици. 

За сваке недоумице око начина организовања наставе, родитељ треба да се обрати 

Одељењском старешини свог детета. 

 

Директор школе 

Снежана Милисављевић 

 

 

 

 

  

 

 


