
1. МОДЕЛ РАДА ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

У протеклом периоду Управа школе је одржала све неопходне састанке са стручним 

сарадницима, Педагошким колегијумом и Тимом за обезбеђивање квалитета рада и развоја установе.  На 

основу многобројних дописа из Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и на основу 

анкете родитеља, којом су исказали интересовање за похађање наставе у школи (чак 99%), Управа школе 

је направила следећи модел рада: 

 

Издвојена одељења: 

Сва издвојена одељења наше школе, осмогодишње школе у Плешу, Плочи и Ратају заједно са 

њиховим подручним одељењима млађих разреда у Козници, Грчаку, Митровом Пољу, Тулешу и Доњем 

Ратају, као и сва одељења млађих разреда ткз. „Мали терен“ и то школе у Великој Врбници, Пуховцу, 

Лесковици, Латковцу и Вељој Глави имаће непосредан облик наставе у једној смени (наставу у 

школи), с обзиром да сва горе наведена одељења имају број ученика у одељењу мањи од 15. Часови ће 

трајати по 30 минута. 

Матична школа: 

Матична школа у свом саставу броји 12 одељења млађих разреда (сва су већа од 15 ученика), 13 

одељења старијих разреда (сва су већа од 15 ученика),  2 посебна одељења (за ученике са посебним 

потребама)  као и 4 одељења продуженог боравка. Ова школа укупно броји 35 учионица за потребе 

наставе, фискултурну салу површине од  800 м2, школску кухињу капацитета за око  1000 оброка,  

школско двориште површине од 4.900м2. Имајући у виду све напред наведено, као и анкете родитеља 

по којој се чак 99% ученика изјаснило за непосредан облик наставе у школи, а све у складу са 

Стручним упутством настава у матичној школи ће се изводити по следећем моделу и то: 

 Ученици млађих разреда наставу ће имати у школи сваког дана у свим разредима за 

све ученике, с тим што се свако одељење дели на две групе (група А и група Б). Настава 

се организује у две смене сваког дана (свака смена за по једну групу). У складу са 

препорукама о безбедности (Стручно упутство) биће присутан клизни распоред звоњења 

за обе смене на 20 минута, чиме смањујемо ризик сусрета ученика за време великог и 

малог одмора као и у школској кухињи (табела 1. и табела 2.). У свакој учионици, на 

катедри наставника биће оваква табела за почетак и крај часа. Од учитеља се очекује да 

пажљиво прати и поштује наведену сатницу јер електричног школског звона неће бити. 

 

Након прве недеље реализације наставе у школи, заротирати групе по сменама. Уколико 

временски услови дозволе, учитељ може за наставу користити и школско двориште за 

одређене наставне садржаје.  
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 Разред 1. час 2. час 
Велики 

одмор 
3. час 4. час 

I разред 740-810 815-845 845-905 905-935 940-1010 

II разред 800-830 835-905 905-925 925-955 1000-1030 

III разред 820-850 855-925 925-945 945-1015 1020-1050 

IV разред 840-910 915-945 945-1005 1005-1035 1040-1110 

Табела 1. 
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 Разред 1. час 2. час 

Велики 

одмор 
3. час 4. час 

I разред 1030-1100 1105-1135 1135-1155 1155-1225 1230-1300 

II разред 1050-1120 1125-1155 1155-1215 1215-1245 1250-1320 

III разред 1110-1140 1145-1215 1215-1235 1235-1305 1310-1340 

IV разред 1130-1200 1205-1235 1235-1255 1255-1325 1330-1400 

Табела 2. 

 Ученици старијих разреда матичне школе наставу у школи ће имати сваког другог 

дана и то тако што се свако одељење дели у две групе (група А и група Б). Ученици групе 

А свих разреда (од 5. до 8.) имаће наставу у првој недељи понедељком, средом и петком. 

Ученици групе Б свих разреда (од 5. до 8.) имаће наставу уторком и четвртком (прва 

недеља наставе). Након прве надеље заротирати групе по данима (група А ће имати 

наставу уторком и четвртком, група Б понедељком, средом и петком). У ТОКУ ЈЕДНОГ 

ДАНА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ САМО У ЈЕДНОЈ ГРУПИ – ЈЕДНА СМЕНА.    Због 

специфичности предметне наставе (један наставник ради у свим разредима од 5. до 8. 

разреда) овде имамо један систем звоњења (табела 3.) У свакој учионици, на катедри 

наставника биће оваква табела за почетак и крај часа, од сваког наставника се очекује да 

пажљиво прати и поштује наведену сатницу. 

Табела 3. 

 

   

                                                                                               

                                                                                                                                    Директор школе: 

Бојан Милетаковић 
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Разред 1.час 2.час 3.час 4.час 
Велики 

одмор 
5.час 6.час 7.час 

V-VIII 

разред 
800-830 835-905 910-940 945-1015 

 

1015-1035 1035-1105 1110-1140 1145-1215 


