
Поштовани родитељи, 

 

      Пред нама је школска година која неће бити уобичајена, већ прилагођена специфичним 

условима које нам је наметнула епидемиолошка ситуација. Тешка времена захтевају од 

сваког појединца виши степен емпатије, сарадње и толеранције како би успешно 

реализовали све предвиђене садржаје уз поштовање свих препоручених мера. Поред свих 

изазова, са радошћу очекујемо почетак нове школске године.  

      У складу са стручним упутством за организацију и реализацију образовно васпитног 

рада у средњој школи, школа је приступила планирању школске 2020/2021. године. На 

основу изјашњавања родитеља и анализе просторних услова у школи, а поштујући упутство 

о мерама заштите здравља ученика и запослених наша школа се определила за наставу по 

комбинованом моделу.  

Настава по комбинованом моделу представља комбинацију наставе непосредно у школи и 

наставе на дсаљину: 

 

• Сва одељења где више од 15 ученика похађа наставу у школи деле се на две 

групе; 

• Групе одређује одељењски старешина – прва половина одељења чине прву групу, 

а друга половина истог одељења другу; 

• Састав група се не мења;  

• Наставу у школи прате ученици који су изабрали комбиновани модел наставе 

о њиховом присуству се води евиденција;   

• Ученици који су изабрали наставу на даљину прате наставу путем Јавног медијског 

сервиса Србије и платформе-апликације коју ће школа користити; 

• Настава почиње 01. 09. 2020. године у после подневној смени и смена се мења на 

сваке две недеље (прве две недеље после подне, затим две недеље пре подне...)  

• Прва група сваког одељења долази на наставу прве недеље на све часове према 

распореду часова, док ученици друге групе сваког одељења долазе само на 

часове оних предмета који се деле на две групе према наставном плану и 

програму, а остали део наставе прате путем Јавног медијског сервиса и платформе 

која се користи у школи 

• Друге недеље ученици друге групе долазе на све часове према распореду часова, док 

ученици прве групе сваког одељења  долазе само на часове оних предмета који се 

деле на две групе према наставном плану и програму, а остали део наставе прате 

путем Јавног медијског сервиса и платформе која се користи у школи 

• У одељењима где се ученици не деле на групе, сви ученици који су се определили за 

наставу по комбинованом моделу (до 15 ученика) чине једну групу и сваке недеље 

прате наставу у школи према распореду часова. 

• Провера знања и оцењивање свих ученика ће се обављати у школи, осим у изузетним 

случајевима, према распореду који ће бити накнадно достављен ученицима 

 



 

Ученици су дужни да се понашају према упутству о мерама заштите здравља 

ученика и запослених за средње школе: 

- одржавање физичке дистанце; 

- обавезно ношење маски за ученике и запослене ( ученик може да одложи маску 

само док седи у својој клупи и слуша наставу); 

- редовно чишћење и дезинфекција школске средине; 

- редовно одржавање хигијене руку; 

-  редовно проветравање свих просторија у школи; 

-  ученици, наставници и запослени у школи не долазе у школу уколико имају 

повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције; 

-  ученици код којих се примети неки од симптома инфекције биће изоловани у 

посебну просторију за ту намену где ће под надзором дежурног наставника 

сачекати долазак родитеља или старатеља који ће преузети бригу о њима. 

 

 

Школа ће радити према Правилнику о посебном програму образовања и васпитања. 

Час непосредне наставе са ученициматрајаће 30 минута. 

Настава се изводи према следећој сатници: 

Пре подневна смена: 

1. час 07:30 - 08:00 

2. час 08:10 - 08:40 

3. час 08:50 - 09:20 

4. час 09:50 - 10:20 

5. час 10:30 - 11:00 

6. час 11:10 - 11:40 

7. час 11:50 - 12:20 

8. час (у школи) 12.30 - 13:00 

8. час ( у радионици) 13:05 - 13:35 

9. час ( у радионици) 13:45 - 14:15 

10. час ( у радионици) 14:25 - 14:55 

11. час ( у радионици) 15:05 - 15:35 

12. час ( у радионици) 16:05 - 16:35 

13. час ( у радионици) 16:45 - 17:15 

14. час ( у радионици) 17:25 - 17:55 

 



После подневна смена: 

1. час ( у радионици) 08:10 - 08:40 

2. час ( у радионици) 08:50 - 09:20 

3. час ( у радионици) 09:50 - 10:20 

4. час ( у радионици) 10:30 - 11:00 

5. час ( у радионици) 11:10 - 11:40 

6. час ( у радионици) 11:50 - 12:20 

7. час ( у радионици) 12.30 - 13.00 

7. час (у школи) 13:05 - 13:35 

8. час  13:45 - 14:15 

9. час 14:25 - 14:55 

10. час 15:05 - 15:35 

11. час 16:05 - 16:35 

12. час 16:45 - 17:15 

13. час 17:25 - 17:55 

14. час 18:05 – 18:35 

 

         Пре прве смене, у паузи између смена и после друге смене предвиђено је ћишћење, 

дезинфекција и проветравање учионица и осталих просторија које се користе за 

наставу и учење у школи. 

        Првог наставног дана  школске 2020/2021. Године тј. 01.09.2020. предвиђено је да сви 

ученици који су се изјаснили за комбиновани модел наставе дођу у школу, али подељени 

на две групе као што ће и пратити наставу: 

- Прва група сваког одељења долази у школу у 13.45 и имаће три часа до 15.35 

после чега ученици напуштају школске просторије и школско двориште како 

би се проветриле и очистиле учионице и извршиле припреме за долазак друге 

групе ученика 

- Друга група ученика долази у школу у 16.45 и имаће три часа до 18.35 после 

чега ученици напуштају школске просторије и школско двориште 

        Одељењске старешине ће обавестити ученике распореду учионица у којима ће се 

држати ови часови. На тим часовима ученици ће детаљно бити упознати са организацијом 

рада школе у условима пандемије, са распоредом часова и њиховим доласцима у школу,  са 

организацијом наставе путем Јавног медијског сервиса, о мерама заштите здравља ученика 

и запослених, начинима комуникације као и са свим осталим информацијама везаним за рад 

школе. 

 

                                                                                                                      Директор школе 

                                                                                                                         Ђекић Саша 


