
Драги наши ученици, поштовани родитељи! 

Актуелна епидемиолошка ситуација у земљи учинила  је да почетак нове школске године за све нас буде 

другачији у односу на  претходне. 

На основу Стручног упутства о организацији и реализацији образовно – васпитног рада у основној школи у 

школској 2020/2021.години ,  Упутства о мерама заштите и здравља ученика и запослених за основне школе 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на основу анкетирања родитеља , 

Наставничко веће наше школе  је предложило   а МПНТР  одобрило да се настава у првом циклусу  изводи 

непосредно у школи  , односно, у другом циклусу по комбинованом моделу. 

 

Драги наши ученици, за први школски дан, уторак 01.септембр, битне су следеће информације: 

✓ Настава за ученике  првог разреда почиње у 9,00 

✓ Настава за ученике  II - IV разреда почиње у 8,00 

✓ Настава за ученике   V -VIII разреда почиње у 13,30 

✓ Сви ученици I - VIII разреда улазе и излазе на дворишну капију 

✓ Дворишна капија неће бити отворена за прву смену пре 7,45,односно за другу смену  у 13,15 

✓ Није дозвољено задржавање око школе или у дворишту школе 

✓ При уласку у школу сваки ученик треба да има маску на лицу, и да пређе преко дезобаријере за ноге 

која се налази на самом уласку . 

✓ Одељенски старешина ће сачекати своје одељење у дворишту и спровести, поштујући прописану 

дистанцу,  до учионице која се неће мењати током наставе. 

✓ Први школски дан  ће бити посвећен новом моделу наставе, организацији образовно-васпитног рада 

за школску 2020/21.годину, информацијама о вирусу Covid-19, мерама превенције, правилима 

понашања у новим условима рада. 

 

Поштовани родитељи, оно што је најважније јесте то да нико од запослених као ни деца не могу доћи у 

школу ако имају здравствених проблема у вези с респираторним инфекцијама или повишену 

температуру.Вашу децу, млађег школског узраста, можете допратити до дворишне капије где ће их 

преузети њихове учитељице. 

Родитељи из безбедносних разлога не смеју улазити у школску зграду нити у школско двориште.Ако 

имате потребу да се видите са одељенским старешином, потребно је да се најавите и по доласку 

јавите одговорном лицу на улазу у школску зграду. Приликом уласка у школу морате  поштовати  

прописане мере безбедности: ношење маске, прелазак преко дезобаријере за ноге, мерење телесне 

температуре, дезинфекција руку. 

Први родитељски састанак за ученике првог и петог разреда биће одржан у понедељак ,31. августа, према 

утврђеној сатници која је истакнута  на сајту школе.Родитељски састанци  ученика осталих разреда  биће 

одржани до 10.септембра. 

На родитељском састанку , између осталог, одељенски старешина ће Вас упознати са изабраним моделом 

наставе, организацијом  образовно-васпитног рада у условима пандемије као и  мерама безбедности  и  

правилима понашања.О свему овоме можете се информисати и путем сајта наше школе. 

Надам се да ћемо сви прихватити нову организацију образовно-васпитног рада школе, следити и одговорно 

се придржавати донетих мера безбедности и правила понашања, јер ћемо се једино на тај начин добро 

осећати у школи и сачувати своје и здравље других. 

У нади да ће овакав почетак школске године кратко трајати и да ћемо убрзо прећи на уобичајену 

организацију образовно-васпитног рада ,  желим вам успешан и радостан почетак школске 2020/21.године. 

 

Срећни и здрави били!  

                                                                                                    Директор школе: 

                                                                                                     Весна Сакелшек 


