Поштовани родитељи,

Ближи се почетак школске године, која због актуелне епидемиолошке ситуације захтева другачију
организацију рада.
Школа је у обавези да обезбеди неопходне услове за несметано одвијање наставе, поштујући
стручна упутства Министарства просвете и мере превенције ширења вируса COVID 19.
Настава ће се од 1. септембра одвијати кроз комбинацију наставе на даљину и непосреданог рада у
школи на следећи начин:
● Часови ће трајати 30 минута;
● Сва одељења деле се у две групе група А и група Б.О подели ћете бити обавештени од
стране одењенског старешине;
● Ученици од 1. до 4. разреда наставу ће похађати преподне, у одвојеним групама, и имаће до
4. часа дневно. Прва половина одељења ће у првој недељи септембра наставу похађати од 8
часова, а друга половина одељења од 10,45 часова. У следећој недељи се врши промена смена
и тако наизменично;
● Ученици од 5. до 8.разреда наставу ће похађати послеподне од 13:30 часова. Имаће 5 или 6
часова у зависности од узраста и ићи ће у школу сваки други дан (комбиновани моделнепосредан рад у школи и настава на даљину), према распореду који ћемо вам благовремено
доставити; Прва половина одељења ће у првој недељи септембра наставу похађати три дана
(понедељак, среда и петак), а друга половина одељења два дана (уторак и четвртак). У другој
недељи прва половина одељења похађа наставу два дана (уторак и четвртак), а друга
половина одељења три дана (понедељак, среда и петак) и тако наизменично;
● Оцењивање ученика се обавља искључиво у току непосредног рада у школи;
● Све мере заштите здравља ученика и запослених ће се примењивати према тачно утврђеним
поступцима;
● Уколико се епидемиолошка ситуација промени, школа ће прилагодити организацију рада у
складу са упутствима Министарства;
● Разумемо бригу родитеља за здравље своје деце. Захваљујући томе, родитељи имају
могућност да одлуче да ли желе да њихово дете прати наставу на наведени начин или желе да
све садржаје прате путем наставе на даљину (праћењем часова на јавном медијском сервису
и коришћењем платформе, с тим да ће се оцењивање ученика обављати искључиво у школи
према утврђеним терминима);
● Родитељски састанци са родитељима ученика петог разреда ће бити одржани у договору са
одељенским старешином;
● Све друге, детаљније информације о организацији рада у наредној школској години добићете
од својих одељењских старешина и учитеља у редовној комуникацији;
Срдачан поздрав,

Директор школе
Горан Шупљеглав

