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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

Поштовани родитељи, 

 

Пред нама је нова школска 2020/21. година која се разликује од претходних због специфичне ситуације 

изазване пандемијом. Иако у измењеним условима, школа је спремна да отвори врата својим ученицима, 

што нас посебно радује. Уверени смо да се уз већи степен разумевања, сарадње и толеранције и уз 

поштовање свих препоручених мера заштите и овај изазов може успешно савладати. 

На основу Посебног програма основног образовања и васпитања који је припремио Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, на основу иницијативе Министарства, а у складу са Законом и 

препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, Школа је приступила изради свог 

Оперативног плана организације и реализације наставе у школслој 2020/21. години прилагођавајући га 

просторним и техничким могућностима школе и уз поштовање мера заштите здравља ученика и 

запослених. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 

КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 01.09.2020. ГОДИНЕ 

 
 На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-

00027/1/2020-15 од 12.08.2020. године, као и Стручног упутства за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, број 610-00-00674/2020-07 

Основна школа „23. октобар“ из Сремских Карловаца доноси План и програм рада који ће бити у 

примени од 01.09.2020. године. 

 

- На основу Стручног упутства добијеног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

часови ће трајати 30 МИНУТА; 

- Максималан број часова је 4 ЧАСА ДНЕВНО од I до IV разреда, а 6 ЧАСОВА ДНЕВНО од V 

до VIII разреда; 

- 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 специфичности одељења . Састав формираних група се не 

мења. 
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- Организација наставе и модел учења за ученике првог циклуса(од I до IV разреда) разликује се 

од организације наставе за ученике другог циклуса (од V до VIII разреда). 

 

 

- Настава ће бити организована за ученике првог циклуса свакодневно кроз непосредан образовно-

васпитни рад ( у школи) , у две групе од максимум 15 ученика док ће за други циклус бити 

примењен комбиновани модел који подразумева комбинацију непосредног рада и наставе на 

даљину 

 

- У употреби ће бити 18 учионица, свако одељење ће користити једну учионицу (са изузетком 

наставе информатике која ће се одвијати у кабинетима информатике и физичког и здравственог 

васпитања које ће се одвијати у фискултурној сали или напољу - када то временске прилике 

дозвољавају) 

 

-  Настава  у другом циклусу реализоваће се према утврђеном распореду часова на нивоу школе, а 

водећи се Предлогом за организацију образовно васпитног рада које је дало МПНТР.  

 

- Настава на даљину ће се одвијати путем Google Suite for Education , платформе Моја школа која 

подржава наставу емитовану на РТС-у као и е-Учионица платформу за дигитално учење . 

- Настава непосредно у школи  ће се одвијати према следећем распореду: 

 

                 Ученици од I до IV разреда Ученици од V до VIII разреда 

 

                                  А група                                                                                        А група 

 

1. Час – 08.00 до 08.30                                                                 1. час – 07.30 до 08.00 

2. Час – 08.35 до 09.05                                                                 2. час – 08.05 до 08.35 

3. Час - 09.20 до 09.50                                                                  3. час – 08.50 до 09.20 

4. Час – 09.55 до 10.25                                                                 4. час – 09.25 до 09.55 

                                                                                                               5. час – 10.00 до 10.30 

 6. час – 10.35 до 11.05 

Време предвиђено за дезинфекцију 

                                                                                                   Време предвиђено за дезинфекцију 

                      Б група 

                                                                                                                           Б група 

1. Час – 11.00 до 11.30 

2. Час – 11.35 до 12.05                                                                1. час – 11.30 до 12.00 

3. Час – 12.20 до 12.50                                                                2. час – 12.05 до 12.35 

                                                                                                          3. час – 12.50 до 13.20 

 4. час – 13.25 до 13.55 

 5. час – 14.00 до 14.30 

 6. час – 14.35 до 15.05 

 

- Ученици од V до VIII разреда наставу похађају по комбинованом моделу, што значи да једне 

недеље ученици V и VII разреда имају непосредан образовно васпитни рад , понедељком, средом 

и петком а ученици VI и VIII разреда  уторком и четвртком.  Наредне седмице се врши ротација.  

 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ- ДРУГИ ЦИКЛУС ( 5 – 8. РАЗРЕД) 
УТОРАК 

01.09.2020. 
СРЕДА 

02.09.2020. 
ЧЕТВРТАК 

03.09.2020. 
ПЕТАК 

04.09.2020. 

Настава непосредно у 
школи за ученике 5. и 7. 

разреда 

Настава непосредно у 
школи за ученике 6. и 

8. разреда 

Настава непосредно у 
школи за ученике 5. и 

7. разреда 

Настава непосредно у школи за 
ученике 6. и 8. разреда 

 Настава  на даљину за 
ученике 6. и  8. разреда 

Настава на даљину за 
ученике 5. и  7. разреда 

Настава  на даљину за 
ученике 6. и  8. 

разреда 

Настава  на даљину за ученике 5. и  
7. разреда 

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ- ДРУГИ ЦИКЛУС ( 5 – 8. РАЗРЕД) 
ПОНЕДЕЉАК 
07.09.2020. 

УТОРАК 
08.09.2020. 

СРЕДА 
09.09.2020. 

ЧЕТВРТАК 
10.09.2020. 

ПЕТАК 
11.09.2020. 

Настава 
непосредно у 

школи за 
ученике 5. и 7. 

разреда 

Настава 
непосредно у 

школи за ученике 
6. и 8. разреда 

Настава непосредно 
у школи за ученике 

5. и 7. разреда 

Настава непосредно у 
школи за ученике 6. и 

8. разреда 

Настава непосредно у 
школи за ученике 5. и 7. 

разреда 

Настава  на 
даљину за 

ученике 6. и  8. 
разреда 

Настава  на даљину 
за ученике 5. и  7. 

разреда 

Настава на даљину 
за ученике 6. и  8. 

разреда 

Настава на даљину за 
ученике 5. и  7. 

разреда 

Настава  на даљину за 
ученике 6. и  8. разреда 

 

 

- Распоред одељења по учионицама је следећи:  

 

Ученици од I до IV разреда Ученици од V до VIII разреда 

 

1. Учионица 34 – II-1                                                              1. Учионица 5 – V-1 и VI-1 

2. Учионица 33 – II-2                                                              2. Учионица 4 - V-2 и VI-2 

3. Учионица 32 – II-3                                                               3. Учионица 3 - V-3 и VI-3 

4. Учионица 30 – I-1                                                                 4. Учионица техничког – VII-1 и VIII- 

5. Учионица 29 – I-2                                                                5. Учионица музичког - VII-2 и VIII-2 

6. Учионица 28 – I-3                                                                6. Учионица ликовног - VII-3 и VIII-3 

7. Учионица 26 – III-1 

8. Учионица 24 – III-2 

9. Учионица 19 – III-3 

10. Учионица 20 – IV-1 

11. Учионица 16 – IV-2 

12. Учионица 15 – IV-3 

 

- Начин праћења и вредновања постигнућа ученика; 

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току 

непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање  ученика у 

основном образовању и васпитању.  



Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног 

рада. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Непосредан образовно васпитни рад у оба циклуса одвијаће се уз поштовање свих мера заштите здравља 

ученика и запослених: 

 

- едукација о начинима и значају превенције Covid 19 у школској средини 

- одржавање физичке дистанце; 

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

седи у својој клупи и слуша наставу); 

- редовно чишћење и дезинфекција школске средине; 

- редовно одржавање хигијене руку; 

- редовно проветравање свих просторија школе; 

- ученици и наставници не долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или 

симптоме респираторне инфекције; 

- ученици код којих се примети неки од симптома биће изоловани (посебна просторија за ту 

намену), позваће се родитељи који ће преузети бригу око њиховог збрињавања и даљег 

поступања. 

 

Родитељи свакодневно треба  да пре поласка у школу провере телесну температуру свом детету. 

 

 

 

У Сремским Карловцима                                                                                                         Директорка школе 

24.08.2020.                                                                                                                                  Весна Чолић 

 


