
 

 

 

 

 

 

Обавештење за ученике и родитеље/законске заступнике 

Школска 2019/20.година почиње у понедељак, 2.септембра 2019.године, по следећем распореду: 

- Преподневну смену, са почетком у 7:30 часова, похађају  ученици од 2. до 4.разреда  

- Поподневну смену, са почетком у 12:30 часова, похађају ученици од 5. до 8.разреда 

- Приредба, поводом поласка првака у школу, биће одржана  у понедељак, 2.9.2019.године са 

почетком у 10 часова у просторији ђачке трпезарије 

- Часови ће тога дана трајати 30 минута, јер је први час планира за час разредног старешине 

Ученицима, који су путници, јединица локалне самоуправе, као и претходних година, обезбедила је 

бесплатан превоз. Дошло је до измене превозника на појединим путним правцима и то: 

1. Рти- Белица- Гуча, превоз ће вршити САПР „Благојевић Иван ПР Гуча“ 

За ученике од првог до четвртог разреда, у преподневној смени, полазак из Белице је у 7 часова 

За ученике од петог до осмог разреда, у поподневној смени, полазак је из Ртију у  11:45 часова 

2. Горња Краварица- Гуча, превоз ће вршити САПР „Благојевић Иван ПР Гуча“ 

3.  За ученике од петог до осмог разреда, у поподневној смени, полазак је испред школе у Горњој 

Краварици у 11:30 часова 

4. Драгачица- Велес- Броћићи-Гуча, превоз ће вршити САПР „Благојевић Иван ПР Гуча“ 

За ученике од првог до четвртог разреда, у преподневној смени, полазак из Велеса у 6:40 часова 

са аутобуског стајалишта у Велесу 

За ученике од петог до осмог разреда, у поподневној смени, полазак је из Драгачице у 11:15 

часова са аутобуског стајалишта у Драгачици 

5. Хајдучка колиба(стари пут за Чачак) и Грапска школа(нови пут За Чачак), превоз ће вршити САПР 

„Благојевић Иван ПР Гуча“ 

За ученике од првог до четвртог разреда, у преподневној смени, полазак је 7часова са аутобуског 

стајалишта  

 За ученике од петог до осмог разреда, у поподневној смени, полазак је у 11:15 часова са 

аутобуског стајалишта 

Колектив ОШ „Академик Миленко Шушић“ свим ученицима жели успешан почетак у новој школској 

години, а првацима срећан почетак школовања. 

 


