ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ РОДИТЕЉЕ/ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ И
ЗАПОСЛЕНЕ
Према Допису МПНТР бр.601- 03-00033/4/2021-15 од 9.9.2021.године школа је добила обавештење о
одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на
утвђивање модела наставе за школе у одређеним јединицама Локалне самоуправе.
Други модел организације образовно васпитног рада за Општину Лучани, примењује се од понедељка,
13.9.2021.године у 7. и 8. разреду.
Други модел подразумева:
-

-

Ученици прелазе на комбиновани модел наставе који подразумева организацију наставе
непосредно у школи и путем наставе на даљину- ученици 7.и 8.разреда биће подељени у групе(
прва и друга група, коју ће формирати одељењске старешине);
Непосредан образовно васпитни рад у школи прва група одељења остварује понедељком ,
средом и петком, док друга група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину.
Непосредан образовно васпитни рад друга група одељења остварује уторком и четвртком у
школу, док прва група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину;
Групе и начин остваривања образовно васпитног рада смењују се једном недељно;
Часови ће трајати 45 минута, по распореду који је већ усвојен, на нивоу школе , а ученици који су
код куће наставу прате директно, у реалном времену, преко Google meeta,
Оцењивање ученика по другом моделу наставе реализује се када су ученици у школи
уважавајући све принципе оцењивања, РТС Планета.

Тим је, такође, донео одлуку о неопходности употребе заштитних маски за све запослене. Јер је
уочена доминантна трансмисија делта варијанте САРС-КоВ-2, која може узроковати оболевање
КОВИД-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа.
Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка. Изузетно,
када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација, које су потврђене
стручним мишљењем лекара специјалисте одговарајуће гране медицине. Овај изузетак могуће је
применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте
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