
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК 2. ПОЛУГОДИШТА 

Драги ученици, поштовани родитељи, 

Oбавештавамо вас да 2. полугодиште у овој школској години почиње у понедељак, 
18.1.2021.године. Настава за све основце од почетка 2. полугодишта одвијаће се у 
просторијама школе.За ученике првог циклуса свакодневно, а за ученике другог 
циклуса сваког другог дана у школи и путем наставе на РТС – у. Модел по  ко ме ће 
ученици похађати наставу идентичан је моделу с почетка ове школске године. 

 Ученици првог циклуса

У недељи од 1 8 . до 22.1.2021.године, 

 крећу у школу према следећој динамици: 

 од 8 часова ученици  групе А имају часове 
редовне наставе

У следећој недељи

, док су ученици групе Б за то вр еме у пр одуженом бор авку. У 10.30  
часова групе се смењују- ученици групе Б имају часове редовне наставе, док су 
ученици групе А у продуженом боравку (модел идентичан моделу из 1. полугодишта).  

, од 8 часова ученици групе Б имају часове редовне наставе,

 

 док су 
ученици групе А за то време у продуженом боравку. У 10.30 часова, групе се смењују 
по истом моделу.Часови трају 30 минута, продужени боравак је обезбеђен до 17.00 
часова. 

Ученици другог циклуса

У недељи од 18. до 22.1.2021.године, 

 крећу у школу према следећој динамици: 

у понедељак, среду и петакученици групеА свих 
одељења другог циклуса имају часове у школи. У истој недељи, у уторак и четвртак,  
часове у школи похађају ученици групе Б

Настава почиње у 13.30 часова. Часови трају 30 минута. 

.Када су ученици групе А у школи, ученици 
групе Б наставу прате на РТС – у. 

Овом приликом подсећамо ученике и родитеље да је поштовање епидемиолошких мера 
обавезно за све ученике, запослене и родитеље. Ношење заштитних маски је и даље 
неопходно и обавезно

Подсећамо ученике да 

, па сваки ученик мора обавезно имати заштитну маску код себе. 
Досадашња школска пракса је показала да је чак пожељно да сваки ученик има и 
резервну маску у ранцу, јер се често дешава да се маска изгуби, оштети или постане 
неупотребљива.  

је забрањено скидати маске током кретања у школском 
простору. Такође, подсећамо и на обавезу поштовања и осталих епидемиолошких мера 
од стране ученика, запослених и родитеља. Одржавање  физичке дистанце, 
дезинфекција руку и обуће,ненапуштање учионице без преке потребе,  проветравање 
учионица

Родитељи имају могућност да се определе да њихово дете похађа наставу на даљинуод 
почетка 2. полугодишта. Потребно је да родитељ достави молбу секретаријату школе уз 
изјаву и образложење опредељења за овај вид наставе, као и да обавести одељењског 
старешину о својој одлуци. 

. 

Уз ове информације и кратка подсећања на правила понашања свих нас у циљу очувања 
здравља нас самих и наших ближњих, свим ученицима желимо срећан почетак другог 
полугодишта! 

У нади да ћемо се до краја школске године дружити у школи, срдачно вас 
поздрављамо! 

 



    Директор, наставно особље и запослени радници школе 

 

 


