
1. РИТАМ РАДНОГ ДАНА 
 
Ушколској 2022/23. години,  настава ће се одвијати у једној смени.  

Настава траје од 8:00 до 14:10 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 неопходна 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 2022/2023. наставиће се са пројектом Обогаћен једносменски рад. 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 од трећег до осмог разреда 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. 
 
 
 
 
 
 


