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Организација образовно-васпитног рада школе за период
oд 18. јануара 2021. године

Поштовани родитељи и ученици,
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године по моделу наставе који се
примењивао од 1. септембра 2020.
Настава ће се одвијати према измењеном календару образовно-васпитног рада
основне школе, који можете погледати на сајту.
Настава у првом циклусу
Настава у првом циклусу (од првог до четвртог разреда) остварује се кроз
непосредни образовно– васпитни рад у школи према изабраном моделу организације
наставе.
Час ће трајати 30 минута.
Настава за ученике од првог до четвртог разреда почиње у 8.00 часова.
Ученици млађих разреда се деле у две групе, А и Б.
У понедељак 18. јануара 2021.године за групу А часови почињу у 8.00 и трају до
10.25 часова.
За групу Б часови почињу у 10.45 и трају до 12.35 часова.
Наредне недеље за групу Б часови почињу у 8.00 часова.
Распоред звона
Група А
1. час
8.00 - 8.30
2. час
8.35 - 9.05
Велики одмор 15 минута
3. час
9.20 - 9.50
4. час
9.55 - 10.25
Група Б
1. час
10.45 - 11.15
2. час
11.20 - 11.50
Велики одмор 15 минута
3. час
12.05 - 12.35
Продужени боравак ће, као и до сада, бити организован у периоду од 7.30 до 17
часова.
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Настава у другом циклусу
Настава у другом циклусу (од петог до осмог разреда) остварује се по
комбинованом моделу.
Час траје 30 минута.
Настава за ученике од петог до осмог разреда почиње у 13.00 часова према новом
распореду који ће ученици добити од одељењског старешине.
Ученици наизменично наставу похађају у школи и на даљину.
Ученици старијих разреда се деле у две групе А и Б.
У понедељак 18. јануара 2021. године часове похађа А група, а у уторак група Б.
Даље се смењују према истом редоследу као и током првог полугодишта (прве недеље
група А долази у школу понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком;
следеће недеље обрнуто, група Б долази у школу понедељак, среда, петак, а група А
уторак, четвртак).
По један час физиког васпитања, грађанског васпитања и верске наставе, СНА и
ЧОС у свим разредима, ликовне и музичке културе у петом разреду, одвијаће се на
даљину путем Гугл учионице.
Распоред звона:
1. час
2. час
Велики
3. час
4. час
Велики
5. час
6. час
7. час

13.00 - 13.30
13.35 - 14.05
одмор 15 минута
14.20 - 14.50
14.55 – 15.25
одмор 10 минута
15.35 - 16.05
16.10 - 16.40
16.45 - 17.15

Настава на даљину одвијаће се путем платформе G Suit (Google Classroom или
Google Meet у време одржавања часова у школи) за ученике који наставу одређеним
данима прате наставу код куће и за ученике који наставу прате на даљину по одлуци
родитеља. Наставници ће опционо држати час према распореду часова на један од
наведених начина. О томе на који начин ће реализовати наставу на даљину наставници
ће обавестити ученике преко Google учионице. Начин коришћења платформе за који се
наставник определио примењиваће у свим одељењима у којима реализује наставу.
За ученике који наставу одређеног дана прате код куће и ученике који наставу
прате на даљину, дигитални и остали материјали, објашњења, аудио и видео записи или
сажетак са часа, уколико се час реализује у реалном времену путем Google Meet-a, биће
постављени у Google учионици тог дана у време када се одређени час одржава по
распореду часова.
Праћење напредовања и провера савладаности градива за ученике који наставу
прате на даљину по одлуци родитеља биће реализована у школи према динамици и
распореду који ће наставник доставити ученицима.
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У понедељак ће бити у Google учионицама постављен план наставних јединица до
краја јануара, и на почетку сваког месеца за наредни месец.
Додатна подршка ученицима до сат времена дневно биће организована и у другом
полугодишту. Распоредом додатне подршке, који ће бити истакнут на сајту школе, биће
предвиђен један термин недељно у школи за праћење напредовања ученика.
Отворена врата за родитеље биће организована путем имејла или Google Meet-а
једном недељно према распореду који ће бити објављен на сајту школе.
У наредном периоду школа ће пратиту здравствено стање ученика и запослених. И
у другом полугодишту важе све епидемиолошке мере које су прописане и у првом
полугодишту. Сви запослени и ученици су у обавези да носе маске током боравка у
школи, редовно перу руке и одржавају дистанцу. Родитељи и трећа лица не улазе у
објекат, као и до сада, осим ако је то неопходно.
Срећан почетак другог полугодишта!
Чувајте се, желимо вам добро здравље!
Колектив и Управа школе

