ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СЕ ЗАКАЗУЈУ ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:
ПРВИ разред (у школи) дана 31.08.2021. године:

I2
I3
I4
I5
I6
I7

Образовни профил
Администратор
рачунарских мрежа
Администратор
рачунарских мрежа
Електротехничар
мултимедија
Електротехничар
телекомуникација
Електротехничар
информационих
технологија
Електротехничар
информационих
технологија
Електротехничар за
електронику на
возилима

време
16:30-17:30

место

16:30-17:30
16:30-17:30
18:30-19:30
17:30-18:30
17:30-18:30

Двориште школе

одељење
I1

18:30-19:30

1. Организација наставе за школску 2021/2022.год.
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе за средње
школе у школској 2021/2022. години планирају се три модела наставе:
I модел
Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе, према усвојеном
распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено.
Час наставе траје 45 минута.
II модел
Час наставе траје 45 минута за часове обавезне наставе, према усвојеном распореду
часова. Настава се организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину
кроз комбиновани модел (непосредно у школи и путем наставе на даљину). Ученици се
у одељењима деле на две групе.
Непосредни образовно-васпитни рад у школи прва група одељења остварује
понедељком, средом и петком, док друга група у тим данима остварује наставу путем учења
на даљину; непосредни образовно-васпитни рад у школи друга група одељења остварује
уторком и четвртком, док прва група у тим данима остварује наставу путем учења на
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даљину. Групе (I и II) и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на
недељном нивоу.
Настава на даљину се реализује у реалном времену.
III модел
• Час наставе траје 45 минута.
Kористи се систем учења на даљину moodle и Zoom. Настава на даљину се реализује у
реалном времену.
Школа ће од 1.9.2021. радити по првом моделу, али је припремљена да по одлуци
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Тима за школе ефикасно
промени модел наставе.
Распоред звоњења је следећи:
Преподневна смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

730 - 815
820 - 905
920 - 1005
1010 – 1055
1105– 1150
1155 – 1240
1245 – 1320
Поподневна смена

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

1330 - 1415
1420 - 1505
1520 - 1605
1610 – 1655
1705 – 1750
1755 – 1840
1845 – 1930

Први и четврти разред полази у школу у среду 1.9.2021. у 7:30 , а други и трећи у 13:30
према објављеном распореду часова.
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И ове школске године примењиваће се све мере стратегије за ублажавање ризика од
трансмисије КОВИД19 према Препорукама за почетак образовно васпитног рада Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа:
-

Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица (запослених,
ученика и родитеља)
Физичка дистанца минимум 1м
Хигијена руку и респираторна хигијена
Чишћење и дезинфекција простора школе
Успостављена сарадња са здравственом службом, а посебно са ИЈЗ/ЗЈЗ
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