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ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

     У складу са препоруком Кризног штаба за сузбијање пандемије вируса COVID – 19 

и одлуке Министарстава просвете, науке и технолошког развоја, од понедељка, 15.3. 

2021.године, школа прелази на систем учења на даљину („онлајн“) за ученике од петог 

до осмог разреда. 

      Услед преласка на онлајн наставу за старије ученике,  промењене су околности рада 

у школи. Часови за ученике млађих разреда организовани су по принципу већ устаљене 

поделе на групе А и Б, које се смењују на дневном нивоу. Пошто просторни услови у 

школи не омогућавају рад млађих разреда у једној смени, они ће, као и до сада, мењати 

смене на недељном нивоу. Промењен је само распоред звоњења за почетак и крај часа, 

који ће бити приложен у наставку обавештења. 

    Старији разреди имаће организовану наставу на даљину у оквиру предвиђеног 

распореда часова, обе смене у исто време, према распореду који ће бити приложен. 

Ученици ће се укључивати у одређено време у своје „Гугл-учионице“, у оквиру којих 

ће пратити наставу кроз постављене материјале или неки други облик комуникације са 

својим наставницима. Због преклапања распореда часова са терминима часова на РТС-

у, наставници ће повремено постављати садржаје из овог медија у својим Гугл-

учионицама, када је то неопходно и подудара се са градивом који они предају 

ученицима. 

   Након добијеног упутства школа је о новом начину рада обавестила све запослене, 

ученике и родитеље. Овај модел рада трајаће до одлуке надлежног министарства о 

промени начину рада, односно враћању на непосредни облик наставе.  

 

  Од понедељка 15.3.2021.године на снази је привремени распоред звоњења за 

млађе ученике (од првог до четвртог разреда):  

 

 

 

 

                                                Пре подне 

 Прва група Друга група 

1. 7.45 - 8.15 10.30 - 11.00 

2. 8.20 - 8.50 11.05 - 11.35 

 15 минута одмора 15 минута одмора 

3. 9.05 - 9.35 11.50 - 12.20 

4. 9.40 - 10.10  
 



 

                               После подне 

 Прва група Друга група 

1. 13.00 - 13.30 15.45 - 16.15 

2. 13.35 - 14.05 16.20 - 16.50 

 15 минута одмора 15 минута одмора 

3. 14.20 - 14.50 17.05 - 17.35 

4. 14.55 - 15.25  

 

 

Распоред онлајн наставе за ученике од петог до осмог разреда: 

 

 

Редни број часа Термини 

1. 9.00 – 9.45 

2. 9.50 – 10:35 

 15 минута паузе 

3. 10.50 – 11.35 

4. 11.40 – 12.25 

5. 12.30 – 13.15 

6. 13.20 – 14.05 

7. 14.10 – 14.55 

 

 

Дана 12.3.2021. године 

         Директор школе 

           Милан Крстић 


