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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНЕ
Поштовани родитељи,
С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију и препоруке Кризног штаба, а на основу Стручног
упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, овим путем вас обавештавамо о
начинима организације образовно- васпитног рада у школској 2020/2021. години.
НАСТАВА У ШКОЛИ
Ученици од 1. до 4. разреда похађају наставу у школи сваког радног дана. Сва одељења биће подељена
у две групе.
Прва група ће имати четири часа у првој смени, а друга ће имати три часа у другој смени. Групе А и Б ће
се седмично мењати према утврђеном распореду за сваки разред.
Часови ће трајати по 30 минута, а одмори ће се реализовати у складу са узрастом и потребама ученика.
Настава ће се одвијати према следећем распореду:
1. А ГРУПА има наставу од 8.00 – 10.35
2. Б ГРУПА има наставу од 11.15 – 13.05
Ученици првог и другог разреда А групе, који се хране у кухињи долазе у школу у 7.25 часова, а
ученици трећег и четвртог разреда у 7.40 часова.
Доручак за први и други разред је од 7.25- 7.40, а за трећи и четврти разред од 7.40 - 7.55

часава.

Доручак за ученике продуженог боравка је од 8.00 - 8.15 часова.
Ученици првог и другог разреда Б групе, који се хране у кухињи долазе у школу у 10.40 часова, а
ученици трећег и четвртог разреда у 11.55 часова.
Ручак за Б групу за први и други разред је од 10.40 – 10.55 часова, а за трећи и четврти разред је од
10.55-11.10, а за продужени боравак од 13.30 – 13.45 часова.
Поделу одељења на А и Б групу урадиће учитељи.

Све остале информације добићете од учитеља путем вибер групе.
Ученици од 5. до 8. разреда
похађају наставу такође у школи сваког радног дана по основном
моделу. Одељења ће бити подељена у групе. Прва А група ће имати 5 часова у првој смени, а друга Б
група ће имати 4 часа у другој смени. Групе ће се седмично мењати. Настава ће се реализовати према
следећем распореду:
1. А ГРУПА има наставу од 7.25 – 10.35 часова.
2. Б ГРУПА има наставу од 11.15 – 13.50 часова
Часови ће трајати по 30 минута, реализоваће се два велика одмора по 15 минута, после другог и трећег
часа који су предвиђени за доручак и ручак.
Неће бити кабинетске наставе (промене учионица), осим када је то неопходно због специфичности
наставног предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.
Поделу одељења на А и Б групу урадиће одељењске старешине.
Све остале информације добићете од одељењских старешина путем вибер групе.
У свим издвојеним одељењима настава ће се реализовати по 30 минута према утврђеном распореду, без
поделе на групе и само у првој смени.
НАСТАВА НА ДАЉИНУ примењиваће се за ученике који су се на основу анкетирања изјаснили за
овакав модел наставе. Настава на даљину подразумева учење путем дигиталних садржаја који ће бити
постављени на платформу. Платформа ће бити јединствена за све ученике једног циклуса (гугл
учионица).
ЗБОГ ВАЖНОСТИ ПОШТОВАЊА ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА МОЛИМО ВАС ДА НЕ
УЛАЗИТЕ У ШКОЛУ, ДЕТЕ ДОВОДИТЕ ДО УЛАЗНИХ ВРАТА ШКОЛЕ!

Лучани, 27.8.2020.г.
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