ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Драги наши ученици и родитељи,
Обавештавамо вас да је први радни дан - УТОРАК, 1.9.2020.
Ученици истог одељења су распоређени у две групе, група А и група Б. У свакој групи има највише 15 ученика.
Родитељи ће од одељењских старешина добити распоред ученика по групама (група А и група Б).

У складу са дописом МПНТР-а, a након изјашњавања родитеља ученика, предлога Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе , Наставничко веће je донело одлуку да се у школској 2020/21. примењује:
1. Основни модел рада ( непосредан рад у школи ) са ученицима од 1. до 4. разреда
2. Комбиновани модел ( непосредан рад у установи и учење на даљину) за ученике од 5. до 8. разреда.
Настава у школи организује се сваког дана на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених. Час траје 30 минута, велики одмор након 2.
часа траје 15 минута, а мали одмор 5 минута, након сваког часа. Одељења ће се делити на групе и то до 15 ученика у једној групи.
Први циклус - ученици од 1. до 4. разреда/ основни модел
•

Целодневна настава

У одељењима целодневне наставе ( 1. и 2. разред), ученици обе групе долазе истовремено и настава се реализује од 8.00 до 12.55 часова, након чега је
организовано дежурство, за ученике чији су се родитељи о томе изјаснили.
Групе А и Б

Редни број часа

Време реализације

1.

8.00 – 8.30

2.

8.35 – 9.05
Велики одмор 15 минута

3.

9.20 – 9.50

4.

9.55 – 10.25
Време за дезинфекцију
Велики одмор и ручак

5.

11.15 - 11.45

6.

11.50 – 12.20

7.

12.25 – 12.55

До 17.00 часова- организовано је дежурство
* Након реализације наставе, од 13.00 до 17.00 часова, организовано је дежурство.

•

Класична настава

У одељењима класичне наставе ( 3. и 4. разред), групе долазе у два дефинисана термина:
група А од 8.00 до 10.25 и група Б од 10.45 до 12.35
Време реализације

Група А

Група Б

1.

8.00 - 8.30 часова

настава

продужени боравак/ кућа

2.

8.35 – 9.05 часова

настава

продужени боравак/ кућа

велики одмор 15 минута / чишћење и проветравање учионица
3.

9.20 – 9.50 часова

настава

продужени боравак/кућа

4.

9.55 – 10.25 часова

настава

продужени боравак/ кућа

20 минута/ чишћење и проветравање учионица
1.

10.45– 11.15 часова

продужени боравак

настава

2.

11.20 – 11.50 часовa

продужени боравак

настава

велики одмор 15 минута / чишћење и проветравање учионица
3.

12.05– 12.35 часова
До 17.00 часова

продужени боравак

настава

продужени боравак

продужени боравак/кућа

* За ученике, чији су се родитељи о томе изјаснили, организован је боравак.
* Између две смене ученика теткице чисте учионице прописаним дезинфекционим средствима.
* Одељење 31 се не дели јер има мање од 15 ученика.

време реализације
1.

8.00 - 8.30 часова

2.

8.35 – 9.05 часова
велики одмор 15 минута / чишћење и проветравање учионица

3.

9.20 – 9.50 часова

4.

9.55 – 10.25 часова

5.

10.30 – 11.00 часова

Други циклус - ученици од 5. до 8. разреда/ комбиновани модел
Настава за ученике од 5. до 8. разреда ће се реализовати по комбинованом моделу. Ученици ће долазити у школу сваки други дан:
•
•

Група А петог,шестог, седмог и осмог разреда – понедељак, среда и петак од 13 часова
Група Б петог,шестог, седмог и осмог разреда– уторак и четвртак од 13 часова.

Ученици сваког одељења се деле у две приближно једнаке групе – група А и група Б. Обе групе једног одељења раде у истом саставу и на наставу долазе
сваког другог дана према наведеном распореду. Наредне недеље групе се ротирају што значи:
•
•

Група А петог,шестог, седмог и осмог разреда – уторак и четвртак од 13 часова
Група Б петог,шестог, седмог и осмог разреда - понедељак, среда и петак од 13 часова
Време

понедељак, среда, петак

уторак и четвртак

група А
5, 6, 7. и 8. разреда
група А
5, 6, 7. и 8. разреда

група Б
5, 6, 7. и 8. разреда
група Б
5, 6, 7. и 8. разреда

велики одмор 15 минута

Чишћење и проветравање учионица

Чишћење и проветравање учионица

3. 14.20 – 14.50 часова

група А
5, 6, 7. и 8. разреда

4. 14.55 – 15.25 часова

група А
5, 6, 7. и 8. разреда

група Б
5, 6, 7. и 8. разреда
група Б
5, 6, 7. и 8. разреда

5. 15.30 – 16.00 часова

група А
5, 6, 7. и 8. разреда

1. 13.00 - 13.30 часова
2. 13.35 – 14.05 часова

група Б
5, 6, 7. и 8. разреда

Данима када нису у школи, ученици ће наставу пратити на РТС-у, а имаће и могућност комуникације са предметним наставницима преко Гугл учионице.
Наставници ће своје планове ускладити са наставом на РТС-у.
Ученици који су се определили да наставу прате на даљину путем РТС платформе, са предметним наставницима комуницирају путем Гугл учионице ,
а у обавези су да долазе у школу на позив наставника ради усменог одговарања, израде контролне или писмене вежбе/задатка. Оцењивање за све
ученике ће се спроводити у школи.
Свако одељење има своју учионицу и ознака одељења биће истакнута на вратима сваке учионице.
Просторија за изолацију бр. 42.

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Број учионице
25
26
27
28
39
40
43
44
41
51 на спрату
50 на спрату
52 на спрату
53 на спрату

Разред
11
12
21
22
31
32
33
41
42

Група
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
АБ
АБ
АБ
АБ

Учитељ
С. Лилић /С. Рајковић
Г. Зазић / Р. Вујовић
Ј. Ранковић Ћирић /С. Ћосић
М. Цакић / В.Ђурашковић
И. Маљковић
Т. Гаровић Драгин
С. Кувељић
Ј. Будишин
Д. Голубовић

Време
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 12.55
8.00 – 11.00
8.00 – 12.35
8.00 – 12.35
8.00 – 12.35
8.00 – 12.35

•

Исхрана ученика

Исхрана ученика по извршеној ЈН, испорука на термос, неће бити спроведена у септембру по Стручном упутству МПНТР. На првој седници СР,
разматраће се о другачијим условима ЈН.
Ученици носе од куће припремљену ужину.
•

Боравак ученика

Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак су у обавези да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом
доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.
•

Распоред улаза и правац кретања ученика

УЛАЗ ИЗ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА: први разред и одељење 21 , ГЛАВНИ УЛАЗ: трећи и четврти разред, УЛАЗ ДЕСНО ОД ГЛАВНОГ УЛАЗА:
одељење 22
За време великог одмора, ученици првог и другог разреда ће користити школско двориште, ученици трећег разреда ће користити простор испред главног
улаза, а ученици четвртог разреда ће користити терен иза фискултурне сале.
Школа је предузела све мере прописане Правилником о спречавању ширења епидемиолошке ситуације. Тим за безбедност је израдио правила и упутства о
спровођењу мера за спречавање ширења Covid-19 вируса. Школа је израдила и План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне
болести по упутству и Закључку кризног штаба.
Молимо родитеље да поштују препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије Covid-19. Родитељи сваког јутра, пре почетка наставе,
проверавају телесну температуру деци. Ученици у школу не долазе уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
Молимо родитеље да нас благовремено обавесте уколико дође до инфекције.Улазак родитеља у просторије школе није дозвољен.
Школа предузима све прописане мере заштите у циљу спречавања ширења епидемије заразних болести:
а) Дезинфекционе баријере на свим улазима у Школу.
б) Дезинфекција руку приликом уласка коју врши задужени запослени.
в) Обавезно ношење заштитних маски на начин који је прописао Кризни штаб у сарадњи са Министарством здравља и Министарством просвете,
науке и технолошког развоја.
г) Обавезна дезинфекција просторија.

Деци и родитељима,
Колектив ОШ „Марко Орешковић“ жели срећан почетак и успешну школску годину!

