14. 04 2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о организацији наставе у школи од 19.04. 2021.

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја 601-00- 00027/15/2021-15 од
13.04. 2021. године, обавештавамо ученике и родитеље o изменама у начину организације и реализације
наставе у школи.
Према наведеном Акту МПНТР у периоду од 19. априла 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. ГРУПЕ у разредној настави се
наизменично смењују недељно (прво крећу групе А, а следеће недеље мењају редослед и прво
крећу групе Б). Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне.
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. 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; уторак и четвртак 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; понедељак, среда и петак 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; понедељак, среду и петак 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; уторак и четвртак 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 дан по сат
времена преко Гугл учионице.
Сви ученици другог циклуса наставу имају само пре подне.
3) За све ученике часови трају 30 минута.
4) За ученике чији су се родитељи определили да њихова деца не долазе у школу, тј. наставу прате од
куће - на даљину (онлајн наставу), обавезни су да прате наставу путем јавног медијског сервиса
РТС и Гугл учионце и у договору са наставником долазе у школу да одговарају.

У понедељак 19. априла 2021. године у школу долази А група.

