
 

Обавештење за родитеље 

(Предметна настава) 

Поштовани родитељи, 

Овом приликом Вас обавештавам да ће школа организовати образовно-васпитни рад на основу 

Посебног програма образовања и васпитања и Закључка кризног штаба за сузбијање заразне 

болести COVID-19.  

Одељењске старешине ће Вам детаљно објаснити динамику рада на родитељским састанцима који 

ће се одвијати електронским путем (осим за пети разред где ће родитељи долазити по групама на 

састанак 31.08.2020.године због упознавања са учитељима и старешинама.) Наглашавам да ће 

школа радити на јединственој он лајн  платформи Мајкрософт Тимс, те ћете путем исте платформе 

бити у комуникацији са одељењским старешинама (приступне шифре ћете добити од одељењских 

старешина). 

 

Предметна настава  иде по комбинованом моделу (други циклус) 

 

Овај вид наставе се организује јер се одељења деле на две групе. Одељењски старешина врши 

поделу.  Групе су подељене на групу А и групу Б. Настава се организује тако да ученици једне 

групе долазе сваког другого дана у школу и то: 

Група А - понедељак, среда, петак 

Група Б – уторак и четвртак 

Групе се мењају на недељном нивоу – долазак група у школу. 

Настава се свакодневно остварује са једном групом ученика према редовном распореду часова 

који је усклађен са планом наставе. Могуће је реализовату више од 5 часова на дневном нивоу по 

одељењу, а према Посебном програму образовања и васпитања за одговарајућ разред. Обе групе 

раде у истом саставу сваке недеље (група А и група Б) при чему је почетак наставе исти за сваку 

групу. Часови трају 30 минута. 

Оцењивање ученика се обавља у току непосредног рада у школи. 

 

 

 



 

Предметна настава ученици 

похађају школу по групама 

 

Понедељак,среда,петак 

             група А 

 

Уторак,Четвртак 

         група Б 

 

 

Мењају се недељном нивоу 

 

1. час 14:00 – 14:30 

Мали одмор 14:30 – 14:35 

2. час 14:35 – 15:05 

Велики одмор 15:05 – 15:20 

3. час 15:20 – 15:50 

Мали одмор 15:50 – 15:55 

4. час 15:55 – 16:25 

Мали одмор 16:25 – 16:30 

5. час 16:30 – 17:00 

Мали одмор 17:00 – 17:05 

6. час 17:05 – 17:35 

Мали одмор 17:35 – 17:40 

7. час 17:40 – 18:10 

 

одељење Број 

учионице 

51 9 

52 10 

53 11 

61 5 

62 4 

63 3 

71 6 

72 7 

73 8 

81 2 

82 Тио1 

83 Тио2 
 

Директорка школе: Весна Милић с.р. 

 

 

 

 


