
 

Обавештење за ученике, родитеље и запослене 

о начину извођења наставе на почетку 2. полугодишта школске 2021/2022. године 

 

Поштовани ученици, родитељи и запослени, 

Желим вам срећан почетак 2. полугодишта текуће школске 2021/2022. године.  

У циљу благовремене информисаности и транспарентности рада школе, достављам вам 

информације потребне за организацију образовно-васпитног рада. 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20. 01. 2022. године) и одлуке Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школа, обавештавам вас о следећем: 

Први наставни дан је понедељак, 24. 01. 2022. године, када ученици старијих разреда крећу 

у 1. смену, а ученици млађих разреда у 2. смену у Вранићу.  

Продужени боравак је 1. смена (ученици 1.и 2. разреда) у Вранићу. 

У подручној школи у Мељаку у 1. смену долазе ученици 1. и 2. разреда, а у 2. смену долазе 

ученици 3. и 4. разреда. 

Продужени боравак је 2. смена (ученици 1.и 2. разреда) у Мељаку. 

Организација образовно-васпитног рада у млађим разредима (1. 2. 3. и 4. разред) у 

Вранићу, Мељаку и Шиљаковцу-  примењиваће се од 24. 01. 2022. године по првом моделу 

 непосредно остваривање образовно- васпитног рада. 

Организација образовно-васпитног рада у старијим разредима у Вранићу примењиваће се 

од 24. 01. 2022. године по другом моделу 

 комбинованом моделу (образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и 

наставом на даљину у организацији школе, тј. А и Б групе). 

 

Извођење наставе 

Час наставе траје 45 минута за часове обавезне наставе, као и за остале облике образовно-

васпитног рада, који се сви организују према усвојеном распореду часова. 

Ученици старијих разреда имају организовану наставу непосредно у школи и путем 

наставе на даљину. Школа користи платформу Google classroom за извођење наставе на 

даљину. 

У току остваривања образовно-васпитног рада, одељење се дели у две групе – А и Б, а 

одељењски старешина бира најоптималнији критеријум за поделу на групе и о томе 

обавештава ученике и родитеље. Након извршене поделе, почев од 24. 01. 2022. године 

није дозвољено мењање састава група, нити сусретање ученика из различитих група у 

школи док траје комбиновани модел наставе.  

Прве недеље наставе, од 24. 01. 2022. године, група А одељења има наставу у школи у 

понедељак, среду и петак, а група Б у уторак (с обзиром на то да је четвртак, 27. 01. 2022. 

ненаставни дан). Друге недеље наставе, група Б има наставу у школи у понедељак, среду и 
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петак, а група А у уторак и четвртак. Сваке наредне недеље се по истом принципу групе А 

и Б смењују по данима. Док је једна група у школи, друга група прати наставу на даљину.  

Препоручује се да се настава изводи по ''хибридном'' принципу, односно да се омогући да у 

реалном времену трајања часа у школи за групу која је у школи, група која није у школи 

прати истовремено исти час преко видео-састанка у склопу Google учионице тог предмета. 

О начину извођења часа наставник благовремено путем Google учионице обавештава 

ученике. Ученици који тог дана прате наставу на даљину су у обавези да присуствују 

видео-часовима уколико се организују, осим у случајевима када су оправдано одсутни, о 

чему родитељ обавештава одељењског старешину.  

Сатница извођења наставе је следећа: 

1. смена:    2. смена: 

претчас: 07:10 – 07:55  претчас: 12:25 – 13:10 

1. час:      08:00 – 08:45  1. час:    13:15 – 14:00 

2. час:      08:50 – 09:35  2. час:    14:05 – 14:50 

3. час:      09:50 – 10:35  3. час:    15:05 – 15:50 

4. час:      10:40 – 11:25  4. час:    15:55 – 16:40 

5. час:      11:30 – 12:15  5. час:    16:45 – 17:30 

6. час:      12:20 – 13:05  6. час:    17:35 – 18:20 

С обзиром на то да ученици из различитих група не смеју да се сусрећу у школи, ученици 

који су распоређени у групу која тог дана наставу прати на даљину, не могу долазити на 

часове допунске наставе, додатне наставе, секција, нити радионице Обогаћеног 

једносменског рада, али су у могућности (обавези) да их прате на даљину. 

Одељења ће бити стационирана у учионицама у којима ће имати часове, са изузетком 

часова ликовне културе и физичког и здравственог васпитања, који ће се, због 

специфичности предмета, одржавати у кабинету ликовне културе, односно фискултурној 

сали. Обавезно је да ученици седе сами у клупи и држе физичку дистанцу. Ученицима није 

дозвољено да за време одмора улазе у учионице других одељења.  

Распоред одељења по учионицама је следећи: 

Одељење Учионица Одељењски старешина 

5/1 2 Јелена Видић 

5/2 3 Јасмина Тешић 

5/3 10 Маја Костић 

6/1 ТТ Александар Давидовић 

6/2 11 Бојан Вучић 

6/3 1 Момчило Вулевић 

7/1 7 Марија Станковић 

7/2 8 Јелена Игњатовић 

7/3 9 Весна Арсић 

8/1 4 Борис Бубало 

8/2 5 Милица Војводић 

8/3 6 Горица Вељовић 

 



Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школи 

У ситуацијама када се појаве случајеви инфекције вирусом Covid 19 код ученика или 

чланова његове породице, родитељ је у обавези одмах о томе обавести одељењског 

старешину ученика, а одељењски старешина управу школе. За ученике који су 

инфицирани вирусом изолација траје најмање 7 дана, а ученици се у школу враћају са 

потврдом (оправдањем) педијатра. Ученици не треба да долазе у школу ни уколико је неко 

од чланова њихове породице инфициран овим вирусом и то у трајању од 5 дана од 

последњег контакта са зараженим. По повратку у школу из самоизолације није потребна 

лекарска потврда. 

Обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све 

време током боравка у школи, од момента уласка у школско двориште, до момента 

напуштања школског дворишта. Потребно је појачати мере опште и личне хигијене 

(прање и редовна дезинфекција руку), а нарочито водити рачуна о редовном проветравању 

и дезинфекцији свих просторија у којима бораве ученици и запослени у школи.  

Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске, о томе може да 

се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у његову 

медицинску документацију. Овај изузетак је могуће применити на захтев родитеља 

искључиво уз приложено мишљење лекара. 

Молим све родитеље да помогну у очувању здравља свих актера у образовању тако 

што ће свакодневно да обезбеде заштитне маске за своју децу, а уједно се захваљујем 

свим родитељима/другим законским заступницима на високом степену друштвено 

одговорне свести превенције ширења заразне болести. 

 

 

 

 

 

Директорка 

 Вранић,  ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

21. 01. 2022. године  

 Јела Стевановић 


