
Плана рада за организацију васпитно-образовног рада у 
измењеним условима рада због епидемиолошке ситуације 

У складу са Предлозима за организацију рада у основним школама на основу Посебног 

програма образовања и васпитања и Стручног упутства које је донело Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Закључцима кризног штаба за сузбијање заразне 

болести COVID 19 и одлуке Наставничког већа Основне школе „ Стеван Дукић“, 

обавештавамо вас о моделу рада који ће се примењивати од 1.9.2020. године. 

 

- Настава се организује на начин који осигурава здравље ученика и запослених, у 

складу са препорукама надлежних органа и институција. 

- Свако одељење / група има своју учионицу , током малих одмора нема промене 

учионица / кабинета , осим када је потребно због специфичности наставних 

предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава. 

- Уколико је број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе. 

- Групе долазе у два дефинисана термина. 

- Часови трају по 30 минута, пауза између смена у којима групе имају часове, у 

трајању од 20 минута, планирана је за редовно чишћење , проветравање учионица и 

других простора који се користе за наставу. 

- Сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи, и то у учионици 

и на отвореном простору ( у школском дворишту). 

- Часови изборних предмета и други облици рада реализују се или непосредно у 

школи или путем наставе на даљину. 

-  Родитељи који су се изјаснили да њихова деца неће похађати часове у школи, 

пратиће од куће online, путем Јавног сервиса РТС -а уз консултације са 

наставницима или учитељем преко Google учионице. Одговарање и оцењивање  се 

врши у школи, у посебним групама. 

- Родитељи чија су деца пријављена за продужени боравак у обавези су да школи 

доставе потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да 

обављају у седишту  или у другим пословним и организационим јединицама. 

Потврда треба да садржи и контакт послодавца. 

 

 

- Настава у школи ће се одвијати према следећем распореду: 

 

ПРВА СМЕНА ( пре подне)  -  ученици од 1. до 4. разреда ће бити подељени у две 

групе, групу А и групу Б. Учитељи ће обавестити ђаке у којој су групи.  

 

ГРУПА А  ће имати по 4 часа у следећим терминима: 

1. час: 8.00 – 8.30 

2. час: 8.35 – 9.05 

3. час : 9.20 – 9.50 

4. час 9.55 – 10.25 



 

ГРУПА Б ће имати по 3 часа у терминима: 

1. час : 10.45 – 11.15 

2. час: 11.20 – 11.50 

3. час: 12.05 – 12.35. 

Наредне седмице групе се ротирају. Група Б долази од 8.00 сати и има 4 часа, а група А 

долази на наставу од 10.45 и има 3 часа. 

 
ДРУГА СМЕНА ( после подне) – ученици од 5. до 8. разреда ће бити подељени у две 

групе,  група А и група Б. Одељенски старешина ће обавестити ученике у којој су групи. 

Настава се организује тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана и то: 

Група А – понедељак, среда и петак 

Група Б – уторак и четвртак. 

Наредне седмице групе се ротирају. У данима када не долазе у школу, ученици ће наставу 

пратити на РТС – у уз консултације са наставницима преко Google учионице. 

Часови трају по 30 минута. 

1. час : 14.00 – 14.30 

2. час : 14.35 – 15 .05 

3. час : 15. 20 – 15.50 

4. час: 15.55 – 16. 25 

5. час: 16.30 – 17.00 

6. час : 17.05 – 17.35 

7. час : 17.40 – 18. 10  
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