ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ
О ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Школа почиње 1.9.2022. године уз придржавање мера ради спречавања
ширења Ковида. Са мерама се упознајете на родитељским састанцима

Разредна настава (од првог до четвртог разреда) почиње од 8:00 часова, а предметна
настава старији 8:50 часова.
Сатница звоњења
Сатница звоњења за ученике млађих разреда - разредна настава
1. час
8:00 - 8:45
2.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
Разредна настава
3. час
9:50 - 10:35
Ученици млађих разреда
4.час
10:40 - 11:25
крећу од 8:00
одмор 15 минута
5. час
11:40 - 12:25
6.час
12:30 - 13:15
Сатница звоњења за ученике старијих разреда - предметна настава
0.час
8:00 - 8:45
1.час
8:50 - 9:35
одмор 15 минута
2.час
9:50 - 10:35
Предметна настава
Ученици старијих разреда
3.час
10:40 - 11:25
крећу од 8:50
одмор 15 минута
4.час
11:40 - 12:25
5.час
12:30 - 13:15
6.час
13:20 -14:05
7.час
14:10 - 14:55
После редовне наставе ученици у мањим групама имају
допунску наставу, додатни рад, ваннаставне
Од 15:00 до 19:10
активности, ДТХС активности, састанке Ученичког
парламента, радионице

РИТАМ РАДА БОРАВКА
САДРЖАЈ
1.
2.

Пријем ученика, игре, гледање ТВ
Прихват ученика после редовне наставе

ДИНАМИКА РАДА
7:00 - 7: 45
11:30 - 12:30

3.
4.
5.

Ручак
Израда домаћих задатака, вежбање
Играње, слободне активности

12:30 - 13:30
13:30 - 15:30
15:30 - 17:00

Продужени боравак почиње са радом у понедељак, 5.09.2022.године ујутру у 7:00
часова, с тим да родитељи који раде пре тог времена могу да доведу дете и пре 7:00 часова
(збринуће их помоћно техничко особље), а завршава се по подне у 17:00 часова. Боравак
похађају ученици из свих одељења првог и другог разреда. Пријем ученика пре наставе
врше дежурни учитељи.
Родитељски састанак за боравак је заказан за 2.09.2022.године са почетком у 18 00
часова. Присуством родитељском, родитељи исказују жељу за боравком и врше упис
детета у боравак.

Родитељима и ученицима желим срећан почетак школске године!

Директорка школе: Весна Милић

