ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а према
одлуци Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
настава у шк. 2020/21. години ће се изводити по комбинованом моделу.
Одељења која имају више од 15 ученика деле се у две група (А и Б) и то:
Први циклус (од 1. до 4. разреда):
Ученици нижих разреда у матичној школи похађају наставу по групама, с тим што
сви долазе у школу свакодневно и обе групе раде у истом саставу сваке недеље, при чему
се почетак наставе за групу мења на недељном нивоу по утврђеној сатници. Часови трају
30 мин. – А група има 4 часа, а одмах после долази Б група која има 3 часа. Следеће
седмице се замењује број часова у групама, група А има 3 часа, а Б група 4 часа.
Други циклус (од 5. До 8. разреда):
Групе мењају наставне дане на дневном нивоу тако да се настава остварује са
једном групом ученика према редовном распореду часова који је усклађаен са планом за
други циклус основног образовање и васпитања. Групе раде у истом сатаву сваке недеље,
по утврђеној сатници (наизменично у школу долазе - група А понедељак, среда и петак, а
друга група, група Б уторак и четвртак.) Наредне недеље група Б понедељак, среда и
петак, а група А уторак и четвртак.Група ученика који не похађају наставу тог дана
имаће рад са наставником преко Гугл учионице и Е-учионице. Ваннаставне активности
реализоваће ће се преко платформе Гугл учионица и ЗУМ. Због лакшег и ефикаснијег рада
формиране су групе према успеху и постигнућима, једна група боља постигнућа, а друга
група слабија постигнућа.
Организација рада у подручним одељењима као и у одљењу ученика са сметњама
у развоју је на основном нивоу.
Наставни час траје 30 минута.
Рад у продуженом боравку се одвија по групама поштујући епидемиолошке мере .
Рад директора и стручних сарадника због отежаних услова рада усмерени су
превасходно на осигуравање квалитета и пружање додатне подршкe ученицима,
наставницима и родитељима ученика.
Кад наставник има консултације у школи, ученици из обе групе и из других
одељења, уколико желе да похађају додатни час или часове додатне подршке и уколико
нешто није било јасно, долазе у школу у одређеном термину као додатна подршка у
учењу. За ученике по ИОП-у укључују се у рад и дефектолози школе. Час одељењског
старешине су обавезни и могу се одржавати онлајн преко платформи или у одређеном

термину у школи, уз избегавање груписања ученика и дељење у групе ученике који
долазе. Ученици могу бити позвани од стране наставника на одговарање у школи уз
поштовање свих епидемиолошких мера.

