
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

1. Информације о распореду ученика 1. разреда по одељењима ће бити постављен у 

среду 26.8.2020. на вратима школе. 

 

2. Списак ученика 1. и 2. разреда који су конкурисали за боравак, биће објављен до 

31.8.2020. на вратима школе.По препоруци кризног штаба и Министарства 

просвете, ученици ће бити распоређени у мање групе. 

 

3. Родитељски састанци за ученике 1. разреда, биће организовани 31.8.2020. у холу 

школе, по следећем распореду: 

1-1     16:00 - 16:30 

1-2     16:45 - 17:15 

1-3     17:30 - 18:00 

1-4     18:15 - 18:45 

1-5     19:00 - 19:30 

*Обавезно је ношење маски  

 

       4. Родитељски састанак за ученике 5.разреда ће се одржати 31.8.2020. у следећим 

терминима: 

          5-1       9:00 -9:30 

          5-2       9:45 -10:15 

          5-3       10:30-11:00 

          5-4       11:15-11:45 

          5-5       12:00-12:30 

         

5.ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

 Настава за ученике млађих разреда ће бити организована само пре подне, тако што ће 

половина сваког одељења имати наставу од 8:00 часова, док ће друга половина 

почињати са наставом у 11:00 часова.Свако одељење ће имати групу А и групу Б.             

( Информацију у којој Вам је групи дете, добићете од Вашег учитеља). 

 

Настава за ученике виших разреда биће организована у поподневној смени, тако што 

ће свако одељење имати групу А и групу Б.Једне недеље, група А има наставу у школи 

понедељком, средом и петком, док уторком и четвртком има наставу на даљину, док те 

исте недеље група Б има наставу у школи уторком и четвртком, а наставу на даљину 

понедељком, средом и петком.Следеће недеље, групе се ротирају. 

У уторак 1. септембра, у школу долази група Б.(информацију о групи, добићете од 

разредног старешине) 

Шема: 

 

1.)Недеља Б+А+Б+А+Б 

   2.)недеља А+Б+А+Б+А 

 

      - Ученици неће мењати кабинете, већ ће бити у једној учионици. 



 

- Ученици који су се из одређених разлога изјаснили за online наставу, одговараће и  

у школи  

   

 

   6.ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

 

Сви ученици морају у школу долазити са маском. Сваки родитељ треба свом детету 

пре поласка у школу да измери температуру.Уколико дете има повишену температуру 

или симптоме  респираторне инфекције, не шаље се у школу. 

У школи, сваки ученик ће седети сам у клупи на прописаној дистанци од осталих.Док 

седи у клупи и слуша, може да скине маску, у осталим случајевима ( одговарање, 

кретање, тоалет) не сме да је скида. 

Родитељи који доводе децу, не улазе у школу, већ само прате до улаза, где их преузима 

дежурни наставник. 

 

*Комуникација са родитељима ће бити online, осим за ученике 1, 5 и 8.разреда. 

 

  

 

 
 


