Модели рада школе у школској 2021/2022. години

У складу са упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 601-0300033/1/2021-15 од 27.08.2021. године, школа ће започети наставни рад у школској 2021/2022.
години по првом моделу организације образовно – васпитног рада.
Он подразумева следеће:
Општина се налази у зеленој зони – најнижи, односно мањи степен ризика од преношења вируса
-

Сви облици образовно – васпитног рада за све разреде организују се непосредно у простору
школе према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено.
Час наставе траје 45 минута.
Свако одељење има своју учионицу.

Уколико се погорша епидемиолошка ситуација, школа ће прећи на други модел, а он подразумева
комбиновање непосредног рада у школи и наставе на даљину.
Општина се налази у жутој зони – умерен степен ризика од преношења вируса
-

За ученике од првог до шестог разреда сви облици образовно – васпитног рада организују
се непосредно у простору школе према усвојеном распореду часова за све ученике у
одељењу истовремено.
Час наставе траје 45 минута.
Свако одељење има своју учионицу.

-

За ученике седмог и осмог разреда настава се организује према комбинованом моделу, а
он подразумева да ће прва група разреда наставу у школи (непосредан образовно –
васпитни рад) имати понедељком, средом и петком, док друга група тим данима остварује
наставу путем учења на даљину. Друга група ће наставу у школи имати уторком и четвртком,
а прва група тим данима остварује наставу на даљину.

-

Свако одељење (група) има своју учионицу.

Општина се налази у црвеној зони – највећи степен ризика од преношења вируса
Први образовни циклус
-

За ученике од првог до четвртог разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз
непосредан образовно – васпитни рад.
Одељење се дели на две групе.
Групе долазе на наставу у два дефинисана термина (прва од 8.00 а друга од 10.45)
Час траје 30 минута.
Свако одељење (група) има своју учионицу.

Дуги образовни циклус

-

За ученике од петог до осмог разреда настава се организује према комбинованом моделу,
а он подразумева да ће прва група разреда наставу у школи (непосредан образовно –
васпитни рад) имати понедељком, средом и петком, док друга група тим данима остварује
наставу путем учења на даљину. Друга група ће наставу у школи имати уторком и четвртком,
а прва група тим данима остварује наставу на даљину.
Час траје 30 минута.

-

Свако одељење (група) има своју учионицу

-

Трећи модел подразумева прелазак искључиво на наставу на даљину за ученике седмог и осмог
осмог разреда, а за ученике од првог до шестог разреда настава ће бити организована непосредно
у школи по принципу рада у црвеној зони.
Први образовни циклус
-

За ученике од првог до четвртог разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз
непосредан образовно – васпитни рад.
Одељење се дели на две групе.
Групе долазе на наставу у два дефинисана термина (прва од 8.00 а друга од 10.45)
Час траје 30 минута.
Свако одељење (група) има своју учионицу.

Пети и шести разреди
-

-

За ученике петог и шестог разреда настава се организује према комбинованом моделу, а он
подразумева да ће прва група разреда наставу у школи (непосредан образовно – васпитни
рад) имати понедељком, средом и петком, док друга група тим данима остварује наставу
путем учења на даљину. Друга група ће наставу у школи имати уторком и четвртком, а прва
група тим данима остварује наставу на даљину.
Час траје 30 минута.

Седми и осми разреди
-

Час траје 45 минута и путем наставе на даљину реализују се сви предмети.
Настава на даљину се реализује по важећем распореду часова.
Школа ће користити исту платформу за учење као и прошле школске године.
Ученицима ће бити доступни сви ТВ часови на РТС Планети.

У сва три модела образовно – васпитни рад ће бити организиван уз поштовање следећих мера:
-

Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих лица (ученика и
запослених).
Физичка дистанца према могућностима школе.
Хигијена руку и респираторна хигијена.
Чишћење и дезинфекција простора школе у целини.

У којој зони се налази општина којој школа припада одлучује Тим за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школа (Тим за школе) на основу дефинисаних показатеља.

Школска година почиње 1. септембра 2021. године по првом моделу организације образовно –
васпитног рада (општина је у зеленој зони) по следећем распореду:

Пре подневна смена од 08.00 часова

1 разреди

2 разреди

5 разреди

7 разреди

6 разреди

8 разреди

После подневна смена од 14.00 часова

3 разреди

4 разреди

