
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“, Зрењанин  

ОБАВЕШТЕЊЕ  

ЗА  

УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЗАПОСЛЕНЕ  

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, друго 

полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године, а настава за 

ученике основних школа, одвијаће се по моделу који је примењиван од 1. 

септембра 2020. године. Школа ће примењивати стручна упутства за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада, која је Кризни штаб 

усвојио 11. августа 2020. године.   

И у другом полугодишту, сви који желе да наставу похађају искључиво 

онлајн и даље имају ту могућност (уз претходно пријављивање одељенском 

старешини). У том случају потребно је попунити Анкету (само ако већ нисте 

раније). Потписану и скенирану анкету  послати на мејл директору школе   

direktor@osdjurajaksic.edu.rs или лично предати у школи теткицама (у 

четвртак, 14.1.2021. или у петак 15.1.2021. године од 10:00 до 12:00 часова).  

У понедељак, 18.01.2021. године за ученике Првог циклуса настава почиње 

у 8:00 часова, а за ученике Другог циклуса у 13:30 часова.  

  

ПРВИ ЦИКЛУС   
  

НЕПОСРЕДАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ  

Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају као и до сада, свакодневно у 

учионицама.  

o Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б) o 

Ученици свакодневно долазе у школу o Почетак наставе за групу мења се на 

недељном нивоу o На недељном нивоу  је и промена смена за разредну наставу (прве 



недеље настава се одвија по групама пре подне, а друге недеље се одвија после 

подне)  

o Часови трају 30 минута (до четири часа у току дана); o Распоред звона  

Пре подне:  

група A/први, други, трећи, четврти разред  

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  8.00 – 8.30  8.30 - 8.35  

2.  8.35 – 9.05  9.05 - 9.15 – велики одмор и ужина, проветравање  

3.  9.15 – 9.45  9.45 - 9.55 – велики одмор и ужина, проветравање  

4.  9.55 – 10.25    

o дезинфекција просторија  

група Б/први, други, трећи, четврти разред  

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  10.45 – 11.15  11.15 - 11.20 –велики одмор и ужина,  проветравање  

2.  11.20 – 11.50  11.50 - 12.00 –велики одмор и ужина,  проветравање  

3.  12.00 – 12.30  12.30 - 12.40   

12.40 -13.10  -интегрисани, међупредметни приступ,...  

  

После подне:  

ПРВИ ЦИКЛУС –  група Б/први, други, трећи, четврти разред  

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  13.00 – 13.30 13.30 - 13.35 

2.  13.35 – 14.05 14.05– 14.15 – велики одмор и ужина, проветравање 

3.  14.15 – 14:45 14.45 - 14.55 – велики одмор и ужина, проветравање 

4.  14.55 – 15.25  

o дезинфекција просторија  

ПРВИ ЦИКЛУС –  група А/први, други, трећи, четврти разред  

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  15.45 – 16.15 16.15 – 16.20 

2.  16.20 – 16.50 16.50 - 17.00 – велики одмор и ужина, проветравање 

3.  17.00 – 17.30  

18.10 – 18.40  -интегрисани, међупредметни приступ,...  



  

Напомена:  

Настава за ученике који су се путем анкете, изјаснили искључиво за наставу на даљину:  

 ТВ емисије према утврђеном распореду МПНТР   

 Настава на даљину путем одабране платформе   

  

Издвојено одељење у Јанков Мосту - ОСНОВНИ МОДЕЛ – настава се остварује са целим 

одељењем  

- Настава се остварује свакодневно у школи, према редовном распореду часова, од 8:00, 

а часови трају 30 минута;  

ДРУГИ ЦИКЛУС   
  

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ (Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни   

  рад и наставом на даљину - Јавни медијски сервис РТС, Google Meet)  

o Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б), ђаци три 

дана наставу похађају у школи, а два дана онлајн  

o Групе се ротирају на недељном нивоу o Распоред рада у току прве недеље:  

Група А – настава  у школи (понедељак, среда, петак), после подне, а група Б – настава на 

даљину путем РТС-а и  јединствене платформе (Google Classroom)  

Група Б - настава  у школи (уторак, четвртак), а група А – настава на даљину путем РТС-а и  

јединствене платформе (Google Classroom)  

o Часови трају 30 минута o Настава се у школи, реализује по утврђеном распореду (распоред 

часова утврђен на нивоу школе)  

o Оцењивање ученика, по комбинованом моделу наставе, реализује се само када су ученици 

у школи  

o Почетак наставе у преподневној смени је у 8:00, а у послеподневној смени у 13:30. 

часова.  

  понедељак  уторак  среда  четвртак  петак  

 1.недеља: о д  18.1.2021. 

до 

 22.1.2021.    

Настава у школи од  13.30  група А  група Б  група А  група Б  група А  

Настава на даљину  група Б  група А  група Б  група А  група Б  



 2.недеља: о д  25.1.2021. 

до 

 29.1.2021.    

Настава у школи од  8.00  група Б  група А  група Б  група А  група Б  

Настава на даљину  група А  група Б  група А  група Б  група А  

  

ЗВОНО  

После подне:   

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  13.30 – 14.00  14.00-14.05  

2.  14.05 – 14.35  14.35-14.45  – ужина (V и VII), велики одмор (VI и VIII)  

3.  14.45 – 15.15  15.15-15.25  – ужина (VI и VIII) , велики одмор (V и VII)  

4.  15.25 – 15.55  15.55-16.00  

5.  16.00 – 16.30  16.30 - 16.35  

6.  16.35 – 17.05  17.05-17.10  

17.10 – 17.40  -додатна подршка ученицима (допунска и додатна настава, 

слободне наставне активности,...)  

дезинфекција просторија  ОНЛАЈН НАСТАВА  

  

Пре подне:   

ЧАС  ТЕРМИН  ОДМОР  

1.  8.00 – 8.30  8.30 - 8.35  

2.  8.35 – 9.05  9.05 - 9.15   – ужина (V и VII), велики одмор (VI и VIII)  

3.  9.15 – 9.45  9.45 - 9.55   – ужина (VI и VIII) , велики одмор (V и VII)  

4.  9.55 – 10.25  10.25 - 10.30  

5.  10.30 – 11.00  11.00 - 11.05  

6.  11.05 – 11.35  11.35 - 11.40  

11.40 – 12.10  -додатна подршка ученицима (допунска и додатна настава, 

слободне наставне активности,...)  

дезинфекција просторија  ОНЛАЈН НАСТАВА  

  

ПОСТУПАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ НАСТАВЕ У 
ШКОЛИ  

- Ученици могу да дођу у школу само ако су здрави – не кашљу и немају температуру 

(пре поласка у школу мере температуру код куће);   



- Ученици улазе у школско двориште искључиво на капију и  у предвиђено време, 10 

минута пре почетка наставе, где их дочекују лице задужено за дезинфекцију руку и 

дежурни наставник који усмерава ученике  на постројавање (обележена безбедна 

места која подразумевају дистанцу 1,5 m) код предметних наставника по распореду 

часова  (ако је лепо време) или одлазе у  учионицу где их дочекују предметни 

наставници (ако су лоши временски услови);  

- У школско двориште, ученици могу да уђу само са маском која правилно покрива 

нос, уста и браду;   

- У зграду школе ученици улазе постројени у колону (један по један, на безбедном 

растојању и преко постављене дезобаријере за обућу у пратњи предметног 

наставника;  

- Током дана, ученици одељења/групе имају сталну учионицу и не могу да је напусте 

без претходног одобрења предметног наставника, односно одељењског старешине;  

- У учионици, ученици имају своје стално место седења у клупи и воде рачуна да клупа 

буде чиста, и у стању у каквом су је затекли након дезинфекције пре почетка наставе; 

- Ученици имају обавезу да редовно перу руке водом и сапуном у трајању од 

најмање 20 секунди, после коришћења тоалета, пре и после ужине, након 

респираторног брисања носа и увек када је то потребно;  

- За време часа и током одмора, прозори у учионици треба да буду отворени ради 

природног проветравања (хоризонтално или вертикално отварање у зависности од 

временских прилика) и само у присуству предметног наставника.  

- Током одмора и за време часа забрањено је укључивање климе у учионици;  

- На крају часа, наставник може да напусти учионицу само у присуству другог 

наставника (наставник који по распореду часова има следећи час у одељењу).   

- Током часа и за време свих одмора, ученици и наставници су обавезни да правилно 

носе маску тако да покрива нос, уста и браду ради заштите сопственог здравља и 

здравља осталих у просторији;  

- Ученици могу да иду у тоалет само за време часова, по потреби, уз претходно 

одобрење предметног наставника и уз обавезно ношење маске (покрива нос и уста);  

- У тоалету, истовремено могу да бораве само до три ученика колико има и кабина, 

остали ученици чекају испред, у колони са маском на лицу и растојању од 1, 5 

матара;  

- Ако има ученика у одељењу/групи који из одређених оправданих (здравствених) 

разлога мора чешће да одлази у тоалет, треба да тражи од родитеља да о томе 

обавести одељењског старешину, а одељењски старешина ће обавестити предметне 

наставнике;  



- За време одмора који је одређен за ужину, ученици одељења/групе остају у 

учионици са предметним наставником;  

- Строго је забрањено да ученици деле ужину и пију воду или сок из исте боце/чаше;  

- Амбалажу од ужине ученици треба да баце у канту и да оперу руке сапуном;  

- За време одмора који је одређен за велики одмор, ученици одељења/групе 

организовано, у колони, са маском на лицу и на безбедном растојању,  одлазе у 

школско двориште у пратњи предметног наставника;  

- По завршетку великог одмора, на исти начин  (ученици одељења/групе 

организовано, у колони, са маском на лицу и на безбедном растојању) враћају се у 

своју учионицу у пратњи предметног наставника;  

- Ако ученици одељења/групе треба да промене учионицу током дана (физичко 

васпитање, информатика и рачунарство, час у дворишту,..) то могу да учине само уз 

позив и у присуству предметног наставника;   

- Ако у школи ученик осети симптоме лошег здравственог стања у обавези је да то 

пријави предметном наставнику, а предметни наставник ће организовати да ученик 

безбедно (са маском на лицу) напусти учионицу уз истовремено позивање и 

обавештавање родитеља и института за јавно здравље. Родитељи  треба да дођу по  

дете у школу, а за то време о ученику брине задужена особа са маском и заштитним 

рукавицама, по одласку детета просторија ће се  дезинфиковати;  

- Ако предметни наставник током боравка у школи, осети симптоме лошег 

здравственог стања, у обавези је да обавести задужено лице  (директор, 

координатор,...) и да одмах по доласку солидарне замене, безбедно (са маском на 

лицу) напусти учионицу и упути се у Ковид – амбуланту, а задужена особа у школи 

обавештава институт за јавно здравље;   

- На крају наставног дана, после звона за крај последњег часа, ученици 

одељења/групе могу да напусте учионицу само у пратњи предметног наставника, 

организовано у колони. Организовану колону предметни наставник прати и 

контролише до излаза из зграде;  


