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У складу са одговарајућим стручним упутствима које је школа добила од Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

сачинили су Оперативни план организације и реализације наставе. Основа за припрему предлога биле су 

резултати анкете родитеља,  анализа просторних услова школе као и број ученика у одељењима.  

 

Модел остваривања наставе 

Први циклус 

Настава се организује по основном моделу тако да ученици долазе сваког дана. Обе групе раде у истом 

саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења на недељу дана. 

Часови трају 30 минута. 

 

У нашој школи ће одељења бити подељена на следећи начин: 

1. разред 2. разред 3. разред 4. разред Мало 

Баваниште 

1-1А  

1-1Б 

1-2А 

1-2Б 

 

2-1А 

2-1Б 

2-2А 

2-2Б 

3-1А  

3-1Б  

  

4-1А 

4-1Б  

4-2А  

4-2Б   

КО 1. и 3. 

разред 

 

КО 2. и 4. 

разред 

 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 4 часа: 

1. час - 8.00 - 8.30 

2. час - 8.35 - 9.05 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 9.20 - 9.50 

4. час   9.55 - 10.25 

Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 3 часа: 

1. час - 11.00 - 11.30 

2. час - 11.35 - 12.05 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 12. 20 - 12.50 

Ученици, који не долазе у школу, прате онлајн наставу путем ТВ-а.  

 

 

 

 



Други циклус 

Настава се организује по комбинованом моделу.  Одељења која имају више од 15 ученика деле се на 

две групe. 

У нашој школи ће одељења бити подељена на следећи начин: 

5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

5-1А 

5-1Б 

5-2А 

5-2Б 

 

6-1 

6-2А 

6-2Б 

7-1 

7-2 

8-1 

8-2 

 

Одељења су подељена у А и Б групу и то: 

Група А Група Б 

5-1 А 5-1 Б 

5-2 А 5-2 Б 

6-1 6-2Б 

6-2 А 7-2 

7-1 8-2 

8-1  

 

А група ће наставу похађати понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Наредне 

недеље групе се ротирају. 

Група која тог дана није у школи, прати наставу на РТС-у,  а наставници у договорено време постављају 

материјал за рад у Гугл учионици.  

Ове групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу. Настава се свакодневно 

остварује са једном групом ученика, према редовном распореду часова који је усклађен са планом 

наставе и учења за други циклус основног образовања и васпитање.  

Ученици ће имати до 6 часова на дневном нивоу по одељењу. 

Обе групе раде у истом саставу сваке недеље, при чему је почетак наставе исти за сваку групу. Часови 

трају 30 минута. 

У оваквој организацији рада наставник предметне наставе има исти дневни и недељни распоред часова 

као и наставник који ради са целим одељењем.  

Распоред звоњења: 

1. час - 13.30 - 14.00 

2. час - 14.05 - 14.35 

Велики одмор - 15 минута 



3. час - 14. 50 - 15.20 

4. час - 15.25 - 15. 55 

5. час - 16.00 - 16.30 

6. час - 16.35 - 17.05 

За свако одељење/групу, биће одређена учионица у којој ће бити реализована настава. Изузетно, 

ученици ће поједине часове, који захтевају кабинетску наставу, имати у одговарајућем кабинету. То се 

односи на предмете као што су физика, хемија, информатика. Настава физичког и здравственог 

васпитања ће бити реализована у фискултурној сали школе или у школском дворишту, уколико 

временски услови то дозвољавају.  

Између два термина обезбеђена је пауза за чишћење и дезинфекцију простора. 

Ученици који немају техничке могућности да у данима када немају непосредан рад у школи прате 

наставу на даљину или преко е платформе добијаће штампани материјал са садржајима и задацима. 

Додатна подршка ученицима којима је потребна реализоваће се кроз е платформе, као и непосредно у 

школи, у зависности од просторних и временских могућности.  

Превоз је организован за све ученике путнике. 

Продужени боравак креће са радом 1. септембра за ученике 1. и 2. разреда. 

 

Начин праћења и вредновања постигнућа 

 

Ученици који наставу прате у школи путем непосредног образовно васпитног рада већим делом ће се 

оцењивати сумативним оценама у складу са Правилником о оцењивању. Контролни и писмени задаци 

реализоваће се у школи. Праћење рада ученика који су се определили за похађање наставе на даљину 

биће преко е платформе, а вредновање рада у школи. Неки сегменти наставе биће праћени и вредновани 

путем Гугл учионице. За формативно оцењивање користиће се различите форме алата. 

 

 

 

Срећан почетак нове школске године! 

 

Директор школе 

Марко Рајковић 


