
Поштовани родитељи, 

 

Пред нама је школска година која ће бити прилагођена специфичним условима које нам је 

наметнула пандемија. Сигурни смо да ћемо успешно реализовати све предвиђене садржаје 

водећи при том рачуна о себи и другима.  

У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

Основној школи који је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници 

одржаној 11. августа 2020. године, школа је приступила планирању школске 2020/2021. године. 

Узимајући у обзир број ученика и расположиви број просторија, а поштујући упутства о мерама 

заштите здравља ученика и запослених, у нашој школи је применљив следећи модел: 

 

Први циклус 

- за ученике првог циклуса, од I-IV разреда, настава ће се организовати свакодневно у 

школи кроз непосредан образовно-васпитни рад; 

- ученици два одељења која имају по 15 ученика похађају наставу истовремено у једном 

термину и имају по четири часа дневно 

- ученици осталих одељења се деле на две групе (половина од укупног броја); 

- састав група се не мења; 

- групе долазе на наставу у два различита термина (прва група у 8.00 часова, а друга у 

10.45); 

- ученици имају по 4 часа дневно у првој групи и по 3 часа у другој групи (конкретне 

распореде ћете добити од учитељице/учитеља); 

- група која је прве недеље на настави од 8.00, следеће недеље на наставу долази у 10.45 

и обрнуто; 

- часови трају 30 минута; 

- провере знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време непосредног 

образовно-васпитног рада; 

- ученици првог циклуса имају наставу искључиво у преподневној смени; 

- пауза између смена у којима групе имају часове је предвиђена за редовно чишћење, 

дезинфекцију и проветравање учионица и свих простора у школи који се користе за 

наставу и учење; 

- за ученике првог и другог разреда биће организован продужени боравак од 07.00 до 

15.00 часова. Родитељи те деце морају да доставе школи потврду издату од стране 

послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим 

пословним и организационим јединицама, односно да не могу послове да 

обављају од куће. Потврда мора да садржи и контакт послодавца. Рок за 

достављање потврде је петак 28. август у 10 часова; 

 

Други циклус 

- за ученике другог циклуса, од V-VIII разреда, настава ће се организовати кроз 

комбиновани модел; 

- комбиновани модел подразумева комбинацију наставе непосредно у школи и путем 

наставе на даљину; 



- ученици од 5. До 8. Разреда се деле на групе А и Б 

- прве недеље група А има непосредан образовно-васпитни рад у школи понедељком, 

средом и петком, док ученици Б групе имају непосредан образовни рад уторком и 

четвртком. Наредне недеље групе се ротирају, тако да Б група непосредан образовно-

васпитни рад имају понедељком, средом и петком, а А група уторком и четвртком; 

- оним данима када по распореду немају наставу у школи, ученици прате часове наставе 

која ће се емитовати путем Јавног медијског сервиса Србије (сатница по разредима се 

налази у прилогу); 

- ученици свих одељења се деле на две групе (половина од укупног броја); 

- састав група се не мења; 

- настава у другом циклусу почиње у 13,30 часова 

- ученици раде по распореду часова (конкретне распореде ћете добити од одељенског 

старешине); 

- часови трају 30 минута; 

- настава се за сваку групу одвија само у једној учионици, није кабинетска.  

- провере знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време непосредног 

образовно-васпитног рада; 

За оба циклуса ће се у школској 2020/2021. години примењивати Посебан програм одновног 

образовања и васпитања који ће бити једнообразан на територији Републике Србије. 

Непосредан образовно васпитни рад у оба циклуса ће се одвијати уз поштовање свих мера 

заштите здравља ученика и запослених: 

- одржавање физичке дистанце; 

- обавезно ношење маски и за ученике и за запослене (ученик може да одложи маску 

само када седи у својој клупи и слуша наставу); 

- редовно чишћење и дезинфекција школске средине; 

- редовно одржавање хигијене руку; 

- редовно проветравање свих просторија школе; 

као и мера смањења ризика уноса корона вируса у школску средину: 

- ученици и наставници не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру 

и/или симптоме респираторне инфекције; 

- ученици код којих се примети неки од симптома биће изоловани (посебна просторија за 

ту намену), позваће се родитељи који ће преузети бригу око њиховог збрињавања и 

даљег поступања; 

Родитељи који у постојећој епидемиолшкој ситуацији не желе да им деца похађају наставу у 

школи, по напред описаним моделима рада за оба циклуса,  могу да се определе за учење на 

даљину преко ТВ часова који ће се емитовати на Јавном сервису РТС-а. И у том случају, 

провера знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време непосредног образовно-

васпитног рада.Родитељ који се определио за непохађање школе треба да попуни изјаву, уз 

навођење разлога за похађање онлајн наставе, и достави је потписану и у штампаној форми 

управи школе до 28. августа у 10.00 часова. 

 

Директор школе 

Ружица Павловић 



 

 

 

Распоред по групама и сатница звоњења 

 

Први циклус – прва група 

 

1. 08.00 – 08.30 

2. 08.35 – 09.05 

3. 09.20 – 09.50 

4. 09.55 – 10.25 

__________________________________________________________ 

 

Први циклус – друга група 

 

1. 10.45 – 11.15 

2. 11.20 – 11.50 

3. 12.05 – 12.35 

____________________________________________________________ 

Други циклус  

 

1. 13.30 – 14.00 

2. 14.05 – 14.35 

3. 14.50 – 15.20 

4. 15.25 – 15.55 

5. 16.00 – 16.30 

6. 16,35 – 17,05 

______________________________________________________________ 

 

Организација наставе путем јавног медијског сервиса Србије 

 

Приказивање часова ће бити на каналима РТС 2 и РТС 3, сваког радног дана у складу са 

распоредом, према утврђеној сатници приказивања часова (табела у прилогу). Ученици петог 

разреда пратиће наставу на каналу РТС 2 са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за 

ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00, 09.45 и 11.30 часова. 



Ученици од првог до седмог разреда имаће дневно по три ТВ часа, док ће ученици осмог 

разреда имати четири часа. 

Настава за ученике првог циклуса (I-IV разред) биће емитована на мултимедијалној платформи 

РТС Планета. 

 

РАЗРЕД Сатница 
приказивања 

часова 

РАЗРЕД Сатница 
приказивања 

часова 
 

 
Пети разред 

РТС 2 

08.00 – 08.30 
 

 
Седми разред 

РТС 3 

09.45 – 10.15 

08.35 – 09.05 
 

10.20 – 10.50 

09.10 – 09.40 
 

10.55 – 11.25 

 
 

Шести разред 
РТС 3 

08.00 – 08.30 
 

 
 

Осми разред 
РТС 3 

11.30 – 12.00 

08.35 – 09.05 
 

12.05 – 12.35 

09.10 – 09.40 12.40 – 13.10 
 

13.15 – 13.45 
 

 

Уколико актуелна епидемиолошка ситуација буде утицала на промену организације образовно-

васпитног рада у школама, у виду проглашења ванредне ситуације, могућа је промена сатнице 

емитовања часова, о чему ћете  бити благовремено обавештени. 


