РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Ушколској 2021/22. години, настава ће се одвијати у једној смени.
Настава траје од 8:00 до 14:00 часова. Организовано је једно хетерогено одељење
продуженог боравка које сачињавају ученици првог и другог разреда.
Образовно васпитни рад за све ученике првог и другог циклуса се организује непосредно у
просторијама школе, за све ученике у одељењу истовремено. Час траје 45 минута.Настава
се остварује са одељењима у пуном саставу и свако одељење има своју учионицу. Једина
промена учионице ће бити неопхода у случају одржавања наставе из предмета информатика
и рачунарство и музичке културе у другом циклусу образовања. У тим случајевима,
помоћно особље ће за време одмора, проветрити и комплетно дезинфиковати кабинете.
Школске 2021/2022. наставиће се са пројектом Обогаћен једносменски рад.
Активности у оквиру пројекта ће подразумевати пружање додатне подршке учеиницима
којима је то потребно. Сви видови и облици наставе изводиће се у стандардним
учионицама.
У слуачју промене модела наставе током шкослке године, односно преласка на наставу на
даљину користиће се изабрана платформа за учењеGoogle classroоm. Настава ће се
одвијати и путем gmail-a и вибер групе у случајевима где родитељи и ученици нису
довољно обучени за употребу наведене платформе. Распоредом часова је предвиђено
време слања додатног материјала од стране наставника и време комуникације са
ученицима. Провера постигнућа ученика врши се електронски и у школи у договореном
термину.
Наставне и ваннаставне активности изводиће се према распореду часова који ће
сачинити и на њиховим евентуалним променама радити задужени наставници. При томе ће
се посебно водити рачуна да се не прекорачи дозвољено недељно и дневно оптерећење
ученика, а уједно да се испоштује Законом прописани фонд часова.
Допунски рад биће организован у свим областима за ученике од првог до осмог
разреда.
Школа ће организовати и додатни рад за ученике који имају посебно интересовање
за поједине области, а њихова идентификација биће извршена од стране наставника и
стучног сарадника.
Школа ће организовати здравствено-васпитни рад са ученицима који ће реализовати
здравствени и просветни радници, као део свакодневних школских активности.
Није планирана организација екскурзија у школској 2021/2022. због актуелне
пандемије вируса Ковид 19.

Организација рада у условима пандемије вируса Ковид 19
Школска 2021/2022. започиње у складу са препорукама министарства просвете и
министарства здравља просторни услови су организовани на следећи начин:

У школи има 16 расположивих учионица. Десет учионица се налазе у приземљу, а 6 на
спрату. У свакој учионици има довољан број клупа, односно остварени су услови да сваки
ученик седи сам у једној клупи. Ученици другог разреда користиће две учионице у
приземљу. Ученици првог, трећег и четвртог користе учионице на спрату. Ученици од
петог до осмог разреда биће као и до сада, смештени у учионицама у приземљу.
Биће поштоване све мере стратегије ублажавања ризика. Сви ученици и запослени ће
носити маске. Школа поседује довољно средстава и помоћног особља које ће по посебном
распореду и подели учиноница, бити задужено за дезинфекцију и чишћење просторија.
Просторије ће бити проветраване на сваком одмору и минимум два пута дневно очишћене
од стране помоћних радника. У свакој учионици поред лавабоа налзиће се дезинфицијент
који ученици могу да користе (поред сопствених) и резервне маске.
Школа поседује 3 улаза за ученике, који су просторно одвојени више од 20 метара (улаз
код музичког кабинета, средњи улаз и улаз код фискултурне сале). На улаз број један, који
се налази поред учионица намењених ученицима другог и осмог разреда, ће улазити
ученици тих разреда. Улаз број два ће користити ученици другог, трећег и четвртог
разреда. На сваком улазу ће стајати по један дежурни наставник/помоћни радник који ће
проверавти да ли сви ученици примењују мере опреза, да ли поштују дистанцу и носе
маске. Уједно ће вршити дезинфекцију руку дезинфицијентом. Трећи улаз који се налази
поред фискултурне сале, користиће ученици петог, шестог и седмог разреда, због близине
њихових учионица.
Продужени боравак, хетерогена група се изводи редовно у одељењима 1/1 и 2/1 . Исхрана
ученика који иду у продужени боравак, биће организована у школској кухињи, која има на
располагању довољан број столова и столца да би се у њој хранило 25 ученика, поштујући
епидемиолошке мере. Исхрана осталих ученика започеће почетком октобра, а биће
орагизована тако да ће представници саваког одељења у договореном времену, долазити по
ужину коју ће односити у своје учионице.
Сви наставници поседују одговарајуће техничке услове за извођење наставе на даљину,
односно сваки од њих код куће поседује интернет, рачунар и мобилни телефон који се
може користи у те сврхе. Планирано је да наставу на даљину обављају од куће и да се не
задржавју прековремено у школи. У случају да наставници морају да користе школске
просторије у те сврхе користиће се кабинет за информатику. Школа поседује резервних 8
лаптопова које може дати наставницима на коришћење за наставу на дањину.

