
Поштовани родитељи, 

 

 

У складу са Предлозима за организацију рада ОШ на основу Посебног програма 

образовања и васпитања  и Стручног упутства кoje je донело Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја , Закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 и 

одлуке Наставничког већа ОШ „ Деспот Стефан Лазаревић“,  обавештавамо Вас о моделу 

рада који ће се примењивати од  01.9.2020. годинe. 

 

 

•        Сви ученици од 1. до 4. разреда ће као и до сада наставу похађати у две смене, a ученици 

ИО и од 5. oд 8. у преподневној смени. 

 

•        Сва одељења ће бити подељена на две групе  - Прва и Друга група  које ће се ротирати 

на недељном нивоу. 

 

•        Часови ће трајати по 30 минута. У учионицама и кабинетима неће боравити више од 15 

ученика истовремено, при чему ће бити обезбеђено да сваки ученик седи сам у клупи и да је 

размак између ученика најмање 1 метар. 

 

•       Оцењивање ученика - све врсте провера , усмене и писмене ће се одвијати у школи за све 

ученике (без обзира на то за који  начин похађања наставе  су се одлучили) 

 

•    Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак у обавези су да доставе школи 

потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту 

или другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт 

послодавца 

 

•    Обавеза родитеља је да пре поласка детета у школу провере здравствено стање детета, 

измере температуру и у случају било каквих симптома болести не шаљу дете у школу. 

 

•   Неопходно је да ученици поштују сва правила понашања која се односе на заштиту здравља 

ученика и запослених. За све ученике је обавезно да у школу долазе са заштитном 

маском  ( хирушка, платнена или епидемиолошка). Маску могу да одложе у периоду када 

седе у својој клупи и слушају  наставу, а обавезно је користе при уласку и изласку из школе, 

приликом одговарања и сваког разговора , приликом одласка на одмор или тоалет 

 

•   Дезинфекција учионица ( клупа, столица, подова ), тоалета и ходника ће се вршити 

неколико пута у току дана прописаним дезинфекционим средствима. 

 

Први наставни дан биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају 

превенције КОВИД-19 

 

 

У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА ТРУДИЋЕМО СЕ ДА ОСИГУРАМО  КВАЛИТЕТ 

НАСТАВЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У УЧЕЊУ. 

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉ СВИХ НАС ЈЕ ДА СЕ ПОТРУДИМО И ОМОГУЋИМО ШТО 

БЕЗБЕДНИЈЕ УСЛОВЕ ЗА РАД И БОРАВАК ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ. 

                                                         С  поштовањем,                    

                                                                                Управа школе  



 

За ученике од 1. до 4. разреда настава ће се одвијати свакога дана у школи, у две смене 

тако што ће ученици свих одељења бити подељени у две групе  ( група А и група Б ). 

Уколико  се ученик одлучио за  on line наставу, пратиће наставу преко ТВ - а свакога дана 

узконсултације са наставницима путем Google учионице. 

   

 Прва смена Друга смена 

 А група А група 

1. час 0  8:00 – 08:30 13:00 – 13:30 

2. час  08:35 – 09:05 13:35 – 14:05 

Велики 

 одмор 

Чишћење и проветравање учионица 15 минута 

3. час 09:20 – 9:50 14:20 –14:50 

4. час 9:55 – 10:25 14:55 – 15:25 

Пауза 

 

Чишћење и проветравање учионица 20 минута 

 Б група Б група 

1.час  10:45 – 11:15 15:45 – 16:15 

2.час 11:20 – 11:50 16:20 – 16:50 

Велики  

одмор 

Чишћење и проветравање учионица 15 минута 

3.час 12:05 – 12:35 17:05 – 17:35 

 

Прве недеље група А има 4 часа а група Б 3 часа, следеће недеље се групе мењају тако да 

група Б има 4 часа, а група А  3 часа. 

 

У циљу лакшег праћења похађање наставе по сменама и групама, достављамо Вам следеће 

табеле ( за ученике од 1. до 4. разреда) за месец септембар. 

 

1-4. септембар 7-11. септембар 
14-18. 

септембар 

21-25. 

септембар 

28. септембар 

– 2. октобар 

Прва смена 

1. и 2. разред 3. и 4. разред 1. и 2. разред 3. и 4. разред 1. и 2. разред 

Група А Група А Група А Група А Група А 

Група Б Група Б Група Б Група Б Група Б 

Друга смена 

3. и 4. разред 1. и 2. разред 3. и 4. разред 1. и 2. разред 3. и 4. разред 

Група Б Група Б Група А Група Б Група А 

Група А Група А Група А Група А Група А 



РАСПОРЕД ПО ГРУПАМА 

 

  За ученике од 5. до 8. разреда настава ће се у школи одвијати  само у преподневној смени 

тако што ће ученици свих одељења бити подељени у две групе  ( Прва и Друга група ). 

 

•      Прва група ће једне недеље похађати наставу 3 дана – понедељак, среда и петак , а Друга 

група 2 дана – уторак и четвртак. Групе се смењују на недељном нивоу. У данима када не 

долазе у школу ученици ће наставу пратити на ТВ-у, уз консултације са наставницима преко 

Google учионице. 

 

•       За ученике од 5. до 8. разреда неће бити кабинетске наставе већ ће свако одељење имати 

своју учионицу 

Прва смена 

 
А група/Б група 

наизменично 

 1.час 08:00 – 08:30 

2. час 08:35 – 09:05 

3. час 9:10 - 9:40 

Велики 

одмор 
Чишћење и проветравање учионица 20 минута 

4. час 10:00 – 10:30 

5. час 10:35 – 11:05 

6. час 11:10 – 11:40 

 

•У циљу лакшег праћења похађање наставе по сменама и групама, достављамо Вам следеће 

табеле ( за ученике од  5. до 8. разреда) за месец септембар. 

РАСПОРЕД ПО ГРУПАМА  

 

1-4. септембар  7-11. септембар 14-18. септембар  21-25. септембар 28. септембар  

– 2. октобар 

Прва група Прва група Прва група Прва група Прва група 

Понедељак  

31. август – 

РАСПУСТ 

Уторак  

8. септембар 

Понедељак  

14. септембар 

Уторак  

22. септембар 

Понедељак  

28. септембар 

Среда  

2. септембар 

Четвртак  

10. септембар 

Среда  

16. септембар 

Четвртак  

24. септембар 

Среда  

30. септембар 

Петак  

4. септембар 

  Петак 

 18. септембар 

  Петак 

 02. октобар 

  

  

Друга група Друга група Друга група Друга група Друга група 

Уторак  

1. септембар 

Понедељак  

7. септембар 

Уторак  

15. септембар 

Понедељак  

21. септембар 

Уторак  

29. септембар 

Четвртак  

3. септембар 

Среда  

9. септембар 

Четвртак  

17. септембар 

Среда  

23. септембар 

Четвртак  

01. октобар 

  Петак  

11. септембар 

  Петак  

25. септембар 

  


