ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД I – IV РАЗРЕДА
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 Covid19, 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.
У обавештењу које следи упознајемо вас са најважнијим садржајима Оперативног
плана.
– За ученике првог циклуса (од I до IV разреда) настава ће се организовати према

основном моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се
организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад.
– Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне.
-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 А и Б долазе на наставу у два различита термина. Ученици дневно имају 4
часа од 30 минута. Наредне седмице групе се ротирају. Ученици и А и Б групе користе
једну учионицу.
прва седмица
друга седмица
група А
група Б
група Б
група А
10:15 – 12:40(4часа)
7:30 – 9:55 (4 часа) 10:15 – 12:40(4часа) 7:30 – 9:55 (4 часа)
– Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног
образовно-васпитног рада.
– У паузи између смена А и Б група предвиђена је редовна дезинфекција и проветравање
учионица.
-Часови трају 30 минута уз прилагођавање и сажимање наставних јединица.
- Мали одмор између часова traje 5 минута, а после другог часа одмор од 10 минута.
Школа континуирано прати епидемиолошку ситуацију, и у зависности од тренутне
епидемиолошке ситуације задржава право на промене у свом раду и организацији, а све
у циљу најбоље заштите здравља ученика и запослених.

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Родитељи који у постојећој епидемиолшкој ситуацији не желе да им деца похађају
наставу у школи у току месеца септембра, могу да се определе за учење на даљину
преко ТВ часова који ће се емитовати на Јавном сервису РТС-а. И у том случају, провера
знања и оцењивање се врше искључиво у школи, за време непосредног образовноваспитног рада. Анкета где родитељи могу да се изјасне да желе да њихово дете похађа
наставу на даљину налази се искључиво на гоогле учионици.

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 треба свакодневно да пре поласка у школу провере телесну температуру својој
деци.

Кад доводе ученике у школу, родитељи НЕ СМЕЈУ да улазе у
школско двориште, већ децу доводе до капије, где их преузимају
дежурни учитељи и наставници.

Директор школе,
Драгана Којић

