
30. 08. 2020.  Начин реализације образовно-васпитног рада у Школи од 01. 09. 

2020. године 

 

Поштовани родитељи и ученици 

 
Образовно-васпитног рада у Школи од 01. 09. 2020. године реализоваће се на основу 

„ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТВЕ У СКЛАДУ СА 

МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Ковид-19 за месец СЕПТЕМБАР 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. године“ 

 

Оперативни план је сачињен и усклађен са одредбама: 

 ПРАВИЛНИКА О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник 

РС", бр. 110/2020). НАПОМЕНА: Примењује се почев од школске 2020/2021., односно од 1. 

септембра 2020. године. 
 

 УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 
("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020,  109/2020 и 111/2020). НАПОМЕНА: 

Ова уредба ступа на снагу 24. августа 2020. године. 
 

 ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА 

КВАЛИТЕТА И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. 

гласник РС", бр. 109/2020). НАПОМЕНА: Примењује се почев од школске 2020/2021., односно од 

1. септембра 2020. године. 

 
Полазна основа за израду истог дефинисана је следећим Актима Министарства просвете: 

 19. 08. 2020. МПНТР - Предлози за организацију образовно-васпитног рада у основној школи 

на основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за 

сузбијање заразне болести КОВИД-19, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја 

број. 601-00-00027/4/2020-15 од 19. августа 2020. године. 

 

 12. 08. 2020. МПНТР - Организација и остваривање наставе у основним и средњим школама 

у школској 2020-2021. години, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број: 

601-00-00027/1/2020-15 од 12. августа 2020. године са прилозима: 

 Прилог 1. Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 

 Прилог 2. Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње 

школе 

 Прилог 3. Стручно упутство за реализацију образовно-васпитног рада у основној школи 

у школској 2020-2021. години 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА У ШКОЛИ  

 

У циљу правовремене припреме родитеља и ученика за реализацију ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА у 

Школи у месецу септембру школске 2020/2021. године, одељењске старешине ће реализовати  

родитељске састанке  по следећем распореду: 

 28. 08. 2020. Састанак са родитељима 2. и 4. разреда;  

 31. 08. 2020. Састанак са родитељима 1., 3., 5., 6., 7. и  8. разреда. 

 

У месецу септембру школске 2020/2021. године ПОСЕБНИ ПРОГРАМ у Школи реализоваће се по 

следећем:  

1) За све ученике настава ће се организовати свакодневно у школи – поделом одељења на групе 

(осим I-2  одељења које наставу похађа у једној групи), кроз непосредан образовно-васпитни рад 

и путем наставе на даљину, за ученике чији су се родитељи определили да у месецу септембру 

њихова деца не долазе у школу тј. наставу прате од куће. 



 

2) ГРУПЕ СЕ НАИЗМЕНИЧНО СМЕЊУЈУ НЕДЕЉНО (01. 09. 2020. године, пре и поподне 

прве крећу групе А, а следеће недеље мењају раедослед и прве крећу групе Б). 

 

3) Ученици свих одељења се деле на две групе, А и Б групу (једну групу чини половина од укупног 

броја ученика), а у обзир ће бити узете специфичне ситуације близанaцa, ученици који наставу 

похађају по ИОП-у. Састав формираних група се не мења. 

 

4) За све ученике часови трају 30 минута. 

 

5) Организација наставе и модел учења за ученике првог циклуса (разредна настава од I до IV 

разреда) не разликује се од организације наставе за ученике другог циклуса (предметна настава 

од V до VIII разреда). 

 

6) Ученици који су се определили за наставу на даљину (онлајн наставу) и да не долазе у школу у 

обавези су да прате наставу путем јавног медијског сервиса РТС и Гугл учионце и у договору 

са наставником долазе у школу да одговарају. 

 

7) Одређене активности као што су додатна, допунска настава, секције, слободне наставне 

активности, обавезни изборни програм грађанско васпитање и верска настава, као и ЧОС 

реализоваће се преко Гугл учионице и/или мејлова. 

 

Ученици 1., 2., 5. и 6. разреда у школу улазе и излазе на главни улаз, а ученици 3., 4., 7. и 8. разреда 

у школу улазе и излазе из школског дворишта.  Приликом уласка у школу учници држе 

растојање од 1,5 м. 

Ношење маски је обавезно за све време боравка у школи, осим у учионици, за време трајања 

натаве, док ученик седи на свом месту. Приликом одговарања ученик мора да стави маску. 

Степениште користимо тако што идемо десном страном приликом пењања, а левом страном 

приликом силаска. 

Мале одморе ученици проводе у својим учионицама, а за време великог одмора обавезно излазе 

у школско двориште. 

Препорука је да ученици ужину носе од куће. 

Одлазак у тоалет је регулисан тако што може ући онолико ученика колико има кабина. 

Родитељ нема право уласка у школу, осим по позиву одељенског старешине, педагога, 

директора. 

Отворена врата и родитељски састанци ће се повремено одржавати путем мејлова. 

 

Сви радници школе, наставници, ученици и родитељи су дужни и обавезни да у школи носе 

маску, држе дистанцу и поштују сва упутства за спречавање КОВИД 19  инфекције и очувања 

здравља свих присутних у школи. 

 

Актом Директора школе „ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ  ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  КОВИД-19 ЗА  УЧЕНИКЕ“ прописане су конкретне мере 

којих се сви ученици морају придржавати.  

 

Као ПЛАТФОРМА за наставу на даљину у школи ће се користити ГУГЛ  УЧИОНИЦА (за коју се у 

определио највећи број наставника на основу искуства из претходног периода) и Мајкрософт тимс. 

Наставници ће по потреби користити ВИБЕР и МЕЈЛ). 

 

Дневна артикулација радног времена ученика и запослених у месецу септембру школске 

2020/2021. године, реализоваће се у две смене (Табела 1). Прва смена почиње са радом у 8,00 часова, 

а друга  у 13,00 часова. Ученици од 1. до 4. разреда  стално су у првој смени. Ученици 5. до 8. 

разреда стално су у другој смени. 

 



Дневни распоред школских часова за ученике и наставнике у месецу септембру 

                                                                                                             Табела 1. 

ПРВА СМЕНА (ПРЕПОДНЕ) Први циклус (разредна настава од I до IV разреда) 

ГРУПА Школски час Почетак часа Крај часа Одмор (мин.) 

А 

1. 8,00 8,30 5 мин. 

2. 8,35 9,05 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 9,20 9,50 5 мин. 

4. 9,55 10,25  

ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица између ГРУПА 20 мин. 

Б 

1. 10,45 11,15 5 мин. 

2. 11,20 11,50 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 12,05 12,35 5 мин. 

4. 12,40 13,10  

ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица између СМЕНА 20 мин. 

ДРУГА СМЕНА (ПОПОДНЕ) Други циклус (разредна настава од V до VIII разреда) 

ГРУПА Школски час Почетак часа Крај часа Одмор (мин.) 

А 

1. 13,00 13,30 5 мин. 

2. 13,35 14,05 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 14,20 14,50 5 мин. 

4. 14,55 15,25 5 мин. 

5. 15,30 16,00  

ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица између ГРУПА 20 мин. 

Б 

1. 16,20 16,50 5 мин. 

2. 16,55 17,25 
15 мин. Велики одмор -

Проветравање учионица 

3. 17,40 18,10 5 мин. 

4. 18,15 18,45 5 мин. 

5. 18,50 19,20  

ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица по завршеној настави 20 мин. 

 

 

Први циклус – разредна настава 

 

За ученике од 1. до 4. разреда настава ће се одвијати свакодневно у школи (пре подне) по 

наведеној сатници. Одељење се дели у 2 групе (група до 15 ученика) осим I-2  одељења које 

наставу похађа у једној групи. Наставници разредне наставе могу као пример распореда часова 

користити предлог распореда часова из Предлога организације рада у ОШ од стране МПНТР 

тачка 1.2. страна 5.         

Ученици у школи днево имају по 4 часа од 30 минута. Ученици истог разреда-одељења и А и Б 

групе константно користе једну учионицу. 

 

Свака група ученика са маском на лицу долази у школу 5 минута пре почетка наставе. 

Ученицима на улазу дежурни наставници мере температуру, прскају руке дезинфекционим 

средством, а након тога ученици одлазе у своју учионицу, седају на своје место и припремају се 

за час. Родитељи не смеју пустити у школу дете са температуром или болесно. Родитељ који 

доводи дете у школу на улазу га предаје наставнику и не улази ушколу.  

 

Ученик за кога је родитељ одлучио да у месецу септембру не иде у Школу или је болестан, 

наставу прати од куће преко РТС канала и/или на мултимедујској интернет платформи РТС 

Планета. Оцењивање ученика реализује се искључиво у школи. 



По завршетку наставе ученици напуштају школу и одлазе кући. Забрањено је задржавање и 

окупљање испред школе и у школском дворишту након завршетка наставе. 

 

Други циклус – предметна настава 

 

За ученике од 5. до 8. разреда настава ће се одвијати свакодневно у школи (по подне) по наведеној 

сатници. Одељење се дели у 2 групе (група до 15 ученика). Наставници предметне наставе могу 

као пример распореда часова користити предлог распореда часова из Предлога организације 

рада у ОШ од стране МПНТР тачка 1.2. страна 5.         

Ученици у школи днево имају по 5 часова од 30 минута. Ученици истог разреда-одељења и А и 

Б групе константно користе једну учионицу. 

 

Свака група ученика са маском на лицу долази у школу 5 минута пре почетка наставе. 

Ученицима на улазу дежурни наставници мере температуру, прскају руке дезинфекционим 

средством, а након тога ученици одлазе у своју учионицу, седају на своје место и припремају се 

за час. Родитељи не смеју пустити у школу дете са температуром или болесно. Родитељ који 

доводи дете у школу на улазу га предаје наставнику и не улази ушколу.  

 

Ученик за кога је родитељ одлучио да у месецу септембру не иде у Школу или је болестан, 

наставу прати од куће преко РТС канала и/или на мултимедујској интернет платформи РТС 

Планета. Оцењивање ученика реализује се искључиво у школи. 

 

 

По завршетку наставе ученици напуштају школу и одлазе кући. Забрањено је задржавање и 

окупљање испред школе и у школском дворишту након завршетка наставе. 

 

 

Школа има ограничене просторне могућности и исте су прецизиране Актом Директора школе 

„ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ  ЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ  КОВИД-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-ЦоВ-2“. 

 

У складу са наведеним Актом Директора школе прецизирано је: 

 Распоред коршћења учионица  ученика првог циклуса (разредна настава од I до IV разреда): 

 Разред I1 –    Учионица број  15 

 Разред I2 –    Учионица број  16 

 Разред II1 –   Учионица број  9 

 Разред II2 –   Учионица број  10 

 Разред III1 –  Учионица број  2 

 Разред III2 –  Учионица број  3 

 Разред IV2 –  Учионица број  7 

 

 Распоред коршћења учионица  ученика другог циклуса (предметна настава од V до VIII 

разреда): 

 Разред V1 –    Учионица број  3 

 Разред V2 –    Учионица број  12 

 Разред VI1 –   Учионица број  4 

 Разред VII1 –   Учионица број  5 

 Разред VII2 –   Учионица број  1 

 Разред VIII1 –  Учионица број  11 

 Разред VIII2 –  Учионица број  8 

 

 


