
 

Обавештење за родитеље 

(Разредна 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 први  разред где ће родитељи 

долазити по групама на састанак 31.08.2020.године због упознавања са учитељима.) 

Наглашавам да ће школа радити на јединственој он лајн  платформи Мајкрософт Тимс, те 

ћете путем исте платформе бити у комуникациј са одељењским старешинама (приступне 

шифре ћете добити од одељењских старешина). 

Разредна настава (млађи ученици) иду  пре подне. Подељени су у две групе – група А и 

група Б. Поделу на групе врше учитељи. Часови трају 30 минута. Настава за прву групу 

почиње у 8:00, а завршава се у 10:25, а за другу групу почиње у 10 45 и траје до 12:35 

часова. Прва група има по четири часа, а друга три часа. Обе групе раде у истом саставу 

сваке недеље, при чему се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу. Једне 

недеље група А ради као прва и почиње у 8:00, а друге недеље као друга.  

 

 

 

Боравак ће бити организован само за ученике првог и другог разреда уз потврде 

послодаваца да родитељи не могу да обаваљају посао од куће - оба родитеља морају да 

донесу потврду да су у радном односу и да не могу да раде од куће. Потврде родитељи 

достављају секретару школе. Потврда треба да садржи и контакт послодавца. О почетку 

рада боравка, о броју и групама ће родитељи бити накнадно обавештени. Рад боравка неће 

почети пре 14.09.2020.године 

 

 

 



 

Распоред звоњења 

 
Група А 

1. час 8:00 – 8:30 

Мали одмор 8:30 – 8:35 

2. час 8:35 – 9:05 

Велики одмор 9:05 – 9:20 

3. час 9:20 – 9:50 

Мали одмор 9:50 – 9:55 

4. час 9:55 – 10:25 

Пауза од 20 минута 10:25 – 10:45 

Група Б 
 

1. час 10:45 – 11:15 

Мали одмор 11:15 – 11:20 

2. час 11:20  – 11:50 

Велики одмор 11:50 – 12:05 

3. час 12:05 – 12:35 

  

  
 

 

 

Директорка школе: Весна Милић,с.р 

 

 

 


