
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Поштовани родитељи и ученици,  

Педагошки колегијум, Тим за обезбеђивање квалитета рада школе предложили су, а 

Наставничко веће  ОШ ''Академик Миленко Шушић'' донело је одлуку 31. августа 2020. 

године да због епидемиолошке ситуације почетак школске 2020/2021. године реализује 

према Стручном упутству МПНТР као комбиновани модел на следећи начин: 

 

ПРВИ ЦИКЛУС (I - IV РАЗРЕД) 

- за ученике првог циклуса настава се организује свакодневно у школи и увек у 

преподневној смени; 

- одељења су подељена у две групе (А и Б); 

- за свако одељење одређена је учионица у којој се остварују часови наставе;  

- групе (А и Б) долазе у два  термина ( група А од 7.30 часова и група Б од 10.30) у првој 

недељи; 

- ученици једне групе имају до 4 часа дневно; 

- часови трају по 30 минута; 

- пауза између смена у којима групе имају часове, у трајању од 30 минута, планирана је за 

редовно чишћење, проветравање учионица и свих других просторија  у школи које се 

користе за наставу и учење;  

- сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици или на 

отвореном простору (у дворишту), када је год могуће, по утврђеном распореду;  

- ђачка кухиња почиње са радом од понедељка, 9.2020.године (до тада извршити 

пријављивање код свог учитеља)  

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

За ученике 1.разреда и 41 одељења 

Група А                

За ученике 1.разреда и 41 одељења                                         

Група Б 

 

1. час 7.30-8.00 

Одмор 5 минута 

2. час 8.05- 8.35 

Одмор 20 минута 

3. час 8.55-9.25 

Одмор 5 минута 

4.час 9.30-10.00 

 

 

За ученике 2 и 3.разреда и 42 одељења 

Група А  

               

1.час 7.30-8.00 

Одмор 5 минута 

2.час 8.05- 8.35 

Одмор 5 минута 

3.час 8.40-9.10 

Одмор 20 минута 

4.час 9.30-10.00 

 

 

За ученике 2.и 3.разреда и 42 одељења                                         

Група Б 

1.час 10.30-11.00 

Одмор 5 минута 

2.час 11.05-11.35 

Одмор 20 минута 

3.час 11.55-12.25 

Одмор 5 минута 

4.час 12.30-13.00 

 

1.час 10.30-11.00 

Одмор 20 минута 

2. час 11.20-11.50 

Одмор 5 минута 

3. час 11.55-12.25 

Одмор 5 минута 

4. час 12.30-13.00 



Пауза између група је 30 минута за дезинфекцију. 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

-током прве недеље наставе, анкетираћемо родитеље ученика 1. и 2.разреда и на основу 

тога направити организацију рада у продуженом боравку. 

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА (I - IV РАЗРЕД) 

 

РАЗРЕД  / ОДЕЉЕЊЕ УЧИОНИЦА 

БРОЈ 

УЛАЗ 

1-1 1. ЂАЧКИ УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА 

1-2 5. НАСТАВНИЧКИ УЛАЗ 

2-1 4. НАСТАВНИЧКИ УЛАЗ 

3-1 2. ЂАЧКИ УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА 

4-1 25. УЛАЗ КОД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

4-2 27. УЛАЗ КОД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС (V-VIII РАЗРЕД) 

- у школској 2020/2021. години школу похађа 8 одељења старијих разреда и стога не 

постоје просторне могућности да се организује настава свакодневно за све разреде 

другог циклуса јер просторије наше школе користе и ученици из средње школе због 

реновирања СШ „Драгачево“; 

-настава се организује кроз комбиновани модел; 

-свако одељење је подељено у две групе (група А и групаБ)  

-за ученике из А групе свих одељења од 5 до 8.разреда, први наставни дан је 

уторак, 1.9. 2020.год. У првој недељи њихови наставни дани, када похађају 

наставу у школи, су уторак и четвртак. У другој недељи, наставу у школи, 

похађају понедељак, среда, петак. Трећа недеља уторак и четвртак. Четврта 

недеља понедељак, среда, петак. 

-за ученике из Б групе свих одељења од 5 до 8.разреда, први наставни дан је среда, 

2.9.2020.год. У првој недељи њихови наставни дани, када похађају наставу у 

школи, су среда и петак. У другој недељи, наставу у школи похађају, уторак и 

четвртак. Трећа недеља понедељак, среда, петак. Четврта недеља уторак и 

четвртак. 

-за свако одељење одређена је учионица у којој се остварују часови наставе (ученици 

све време бораве у истој учионици); 

-групе долазе у једном дефинисаном термину од 9.15 до 12.55 ученици имају до 6 

часова дневно, групе се смењују на седам дана(седмично); 

-часови трају по 30 минута, када су ученици на великом одмору предвиђена је за 

чишћење и проветравање; 

-сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи и то у учионици или 

на отвореном простору (у ДВОРИШТУ), када је год могуће, по утврђеном распореду;  

-оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи 

уважавајући све принципе оцењивања, а праћење и вредновање развоја, напредовања и 

ангажовања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада и у 

току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује 

оцењивање ученика у основном образовању и васпитању;  

- часови допунске настава, додатне настава и слободне активности се реализују путем 

наставе на даљину; 



-ђачка кухиња почиње са радом од понедељка, .9.2020.године (до тада извршити 

пријављивање код одељењског старешине). 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА 

 

1.час 9.15- 9.45 

Одмор 5 минута 

2. час 9.50- 10.20 

Одмор 20 минута 

3. час 10.40-11.10 

Одмор 5 минута 

4. час 11.15-11.45 

Одмор 5 минута 

5. час 11.50-12.20 

Одмор 5 минута 

6.час 12.25-12.55 

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГИ ЦИКЛУС (V-VIII РАЗРЕД) 

РАЗРЕД  / 

ОДЕЉЕЊЕ 

УЧИОНИЦА 

БРОЈ 

Улаз 

 

5-1 9 ЂАЧКИ УЛАЗ СА ПОЛИГОНА ШКОЛЕ 

5-2 10 ЂАЧКИ УЛАЗ СА ПОЛИГОНА ШКОЛЕ 

6-1 14 ЂАЧКИ УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА 

6-2 15 ЂАЧКИ УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА 

7-1 16 ЂАЧКИ УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА 

7-2 17 НАСТАВНИЧКИ УЛАЗ 

8-1 18 УЛАЗ СА ПОЛИГОНА ШКОЛЕ 

8-2 22 УЛАЗ ПОРЕД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 

 

 

НАПОМЕНЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

1. Оваквим видом организације наставе остварује се да у Школи борави мање од 50% 

ученика од укупног броја ученика (што је препорука Кризног штаба). 

2. Да би се обезбедила што боља безбедност ученика у школи молимо вас за 

поштовање следећих препорука:  

-ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру 

или симптоме инфекције; 

-родитељи треба пре поласка у школу да провере деци телесну температуру; 

-особа која доводи дете у Школу, не улази у школско двориште, обавезно носи 

заштитну маску која покрива нос, уста и браду; 

-важно је да ученици одржавају физичку дистанцу од најмање 1, 5 метар; 

-маску ученик треба да носи при уласку у школу, па све до доласка до своје клупе, а 

може  је одложити у периоду када седи и слуша наставу;  

-маска се обавезно користи приликом одговарања или сваког разговора, као и било 

којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет;  

-током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, платнена), 

која покрива нос и уста; 



-важна је хигијена руку (поред дезинфекције руку средствима на бази 70% алкохола, 

обавезно је што чешће прање руку водом и сапуном); 

-о значају хигијене ће се разговарати на часовима одељењског старешине, као и 

физичког и здравственог васпитања, али ваша помоћ нам је веома значајна. Сигурни 

смо да ћете и ви помоћи да ову ситуацију што здравије пребродимо; 

3. Исхрана ученика у школи 

- прве недеље организоване исхране у школи нема;  

-све даље информације у вези са овим добићете благовремено; 

-ученици који носе оброк у школу не смеју делити храну; 

4. Уколико се симптоми инфекције,COVID19, појаве током наставе, у школи је 

обезбеђена соба за изолацију у којој ученик борави до доласка родитеља, под надзором 

задужене особе. 

5. Родитељи ученика који су се пријавили за наставу на даљину треба да попуне 

образац којим то потврђују. Детаљније информације добићете од одељењског 

старешине или секретара школе позивом на број 032/854-141. 


