Обавештење за ученике, родитеље и наставнике
Организација наставе од 19.04.2021. год.
На основу Дописа Министарства просвете и технолошког развоја од 13.04.2021. год.
Почевши од 19.04.2021. год. настава се организује по комбинованом моделу (модел Б) у складу
са Стручним упутством и Допуном Стручног упутства за организовање и остваривање наставе за
средње школе у школској 2020/2021. год.
Како родитељи и други законски заступници имају право да одаберу начин похађања
наставе (модел А-модел наставе на даљину и Б-комбиновани модел наставе), потребно је да
доставе изјашњење о моделу наставе свом одељењском старешини до петка 16.04.2021.
Након изјашњавања о моделу наставе ажуриране спискове ученика старешине достављају
свим предметним професорима, а податке о бројном стању ученика уносе у онлајн табелу до
петка 16.04.2021.
Од 19. априла наставу у школи похађа прва група ученика. Први и четврти разред су
поподневна смена, а други и трећи преподневна. Частраје 30 минута. Смене се мењају на
недељном нивоу.
Распоред звоњења је следећи:
Преподневна смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

800 - 830
835 - 905
920 - 950
955 – 1025
1030 – 1100
1105 – 1135
1140 – 1210

Поподневна смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

1300 - 1330
1335 - 1405
1420 - 1450
1455 – 1525
1530 – 1600
1605 – 1635
1640 – 1710

Распореди похађања наставе (Распоред за наставу у школи и распоред наставе на даљину)
биће постављени на школском сајту.
У школи је обавезно ношење маске и одржавање физичке дистанце од најмање 1,5 до 2 метра и
придржавање свих епидемиолошких мера.
Уколико ученик или члан породице има симптоме (кашаљ, повишена температура, нагли губитак
чула мириса, укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, стомачне тегобе...)
или је позитиван на КОВИД19, не долази у школу, а родитељ је у обавези да то пријави
одељењском старешини.
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