14. 01. 2021. године ОБАВЕШТЕЊЕ - ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАПИТНОГ РАДА
У ШКОЛИ од 18. 01. 2021. године
Драги ученици и поштовани родитељи,
У понедељак 18. 01. 2021. године почиње настава у другом полигодишту. У школу долазе:
 I – IV разред: А група од 8:00 часова.
 V – VIII разред: А група од 8:00 часова.
Сходно одредбама Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту
МПНТР) под називом „Организовање и остваривање наставе у основним школама у другом
полугодишту школске 2020/2021. године (деловодни број 601-00-00013/2021-07 од 12. 01. 2021.
године)“, од 18. 01. 2021. године ПОСЕБНИ ПРОГРАМ у Школи реализоваће се по следећем:
1) За све ученике првог циклуса (разредне наставе), 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 (путем јавног медијског сервиса
РТС и коришћењем Гугл учионце). ГРУПЕ у разредној настави се наизменично смењују
недељно (прве крећу групе А, а следеће недеље мењају редослед и прве крећу групе Б). Сви
ученици првог циклуса наставу имају само пре подне. Састав група остаје исти као и у 1.
полугодишту.
2) За све ученике другог циклуса (предметне наставе), настава ће се организовати свакодневно у
школи – према комбинованом моделу образовно-васпитног рада, кроз непосредан образовноваспитни рад и путем наставе на даљину (путем јавног медијског сервиса РТС и коришћењем
Гугл учионце). Одељења ће бити подељена у две гупе А и Б група - од по највише 15 ученика, и
захваљујући максималној искоришћености просторних капацитета свакој групи ће бити одређена
учионица у којој се остварују часови наставе. ГРУПЕ у предметној настави се наизменично
смењују. По комбинованом моделу – смењивање група А и Б врши се сваког другог дана.
1. недеља
Група А је на настави у школи у понедељак, среду и петак; уторком и четвртком не долазе
у школу и наставу прате на ТВ каналу РТС и/или на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
Група Б је на настави у школи у уторак и четвртак; понедељком, средом и петком не долазе
у школу и наставу прате на ТВ каналу РТС и/или на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
2. недеља
Група А је на настави у школи у уторак и четвртак; понедељком, средом и петком не долазе
у школу и наставу прате на ТВ каналу РТС и/или на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
Група Б је на настави у школи у понедељак, среду и петак; уторком и четвртком не долазе
у школу и наставу прате на ТВ каналу РТС и/или на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.
Када прате наставу на даљину ученици су у контакту са наставницима сваки да по сат
времена преко Гугл учионице.
Сви ученици другог циклуса наставу имају само пре подне. Састав група остаје исти као и у 1.
полугодишту.
3) За све ученике часови трају 30 минута.
4) НАПОМЕНЕ:
 Препорука је да ученици редовно похађају наставу у школи.
 Уколико постоји разлог због ког ученик треба да похађа наставу на даљину, родитељ се у
његово име може изјаснити. Разлози за похађање наставе на даљину могу бити: позитиван налаз
на тесту на Ковид-19 детета или члана уже породице, болест члана породице уз сумњу на
Ковид-19, хронична болест код детета због које би било ризично да похађа наставу у школи
због могућности заражавања, и сл.
 Уколико је ученик болестан и није у стању да прати наставу, нема обавезу похађања наставе у
школи, нити на даљину, али има обавезу да након оздрављења донесе лекарско оправдање и
оправда све часове са којих је изостао.
 За ученике чији су се родитељи определили да њихова деца не долазе у школу тј. наставу прате
од куће - на даљину (онлајн наставу), обавези су да прате наставу путем јавног медијског

сервиса РТС и Гугл учионце и у договору са наставником долазе у школу да одговарају.
Родитељ ученика је у обавези да писаним путем напише у ком периоду његово дете неће
долазити у школу, образложи и наведе разлоге и путем мејла документ достави одељењском
старешини.
Дневна артикулација радног времена ученика и запослених од 18. 01. 2021. године, реализоваће
се у једној (преподневној) смени (Табела 1).
Дневни распоред школских часова за ученике и наставнике од 18. 01. 2021. године
Табела 1.
ПРВА СМЕНА (ПРЕ ПОДНЕ) Први циклус (разредна настава од I до IV разреда)
ГРУПА Школски час Почетак часа
Крај часа
Одмор (мин.)
8,30
5 мин.
1.
8,00
15 мин. Велики одмор 8,35
9,05
2.
Проветравање учионица
А
9,20
9,50
5 мин.
3.
9,55
10,25
4.
ДЕЗИФЕКЦИЈА и чишћење учионица између ГРУПА
20 мин.
11,15
5 мин.
1.
10,45
15 мин. Велики одмор 11,20
11,50
2.
Проветравање учионица
Б
12,05
12,35
5 мин.
3.
12,40
13,10
4.
ПРВА СМЕНА (ПРЕ ПОДНЕ) Други циклус (разредна настава од V до VIIIразреда)
ГРУПА Школски час Почетак часа
Крај часа
Одмор (мин.)
8,30
5 мин.
1.
8,00
15 мин. Велики одмор 8,35
9,05
2.
Проветравање учионица
9,20
9,50
5 мин.
3.
АиБ
9,55
10,25
5 мин.
4.
10,30
11,00
5 мин.
5.
11,05
11,35
5 мин.
6.
11,40
12,10
7.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ („Службени лист АПВ“ бр. 63 од 02. децембра
2020. године). Наведеним Правилником прописано је следеће:
 Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:
 08. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда (укупно 91 наставни дан);
 22. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда (укупно 101 наставни дан).


Квартали у другом полугодишту школске 2020-2021. године:
– Трећи квартал има 50 наставних дана и почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, а
завршава се у среду, 31. марта 2021. године.
– Четврти квартал (крај другог полугодишта):
o Има 41 наставни дан за ученике осмог разреда, почиње у четвртак, 1. априла 2021.
године а завршава се у уторак 08. јуна 2021. године.
o Има 51 наставни дан за ученике од првог до седмог разреда, почиње у четвртак, 1.
априла 2021. године а завршава се у уторак, 22. јуна 2021. године.



Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по
завршетку другог полугодишта:
 Саопштавање успеха ученика и подела сведочанства и диплома на крају другог полугодишта
(за ученике 8. разреда) реализоваће се дана 17. јуна 2021. године.
 Саопштавање успеха ученика и подела сведочанства, ђачких књижицана на крају другог
полугодишта (за ученике 1. до 7. разреда) реализоваће се дана 30. јуна 2021. године.

Нови табеларни преглед Школског Календара за основне школе са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину.

