
 
Модел остваривања наставе 
  

Поштовани родитељи, 
У складу са одговарајућим стручним упутствима које је школа добила од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој установе сачинили су, а Наставничко веће  на седници одржаној дана 
25.08.2020.год. усвојило Оперативни план организације и реализације наставе. 

 
 Први циклус 

Настава се организује тако да ученици долазе сваког дана. Одељења у којима је број 
ученика већи од 15 се деле на две групе: група А и група Б.  Обе групе раде у истом 
саставу сваке недеље - група А и група Б, при чему се почетак наставе за групу мења на 
недељном нивоу (једне недеље група А ради као прва, а друге недеље као друга). Часови 
трају 30 минута. 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 4 
часа: 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 4 
часа: 

1. час - 7.30 - 8.00 

2. час - 8.05 - 8.35 

Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање учионица 

3. час - 8. 50 - 9.20 

4. час 9.25 - 9. 55 

Чишћење и проветравање учионица – 20 минута 

Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и која има 3 
часа: 

1. час - 10.15 - 10.45 



2. час - 10.50 - 11.20 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 11. 35 - 12.05 

Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и 
проветравање учионица 

Пример: 
Током прве недеље у школу долази група А у 7.30, док група Б долази у 10.15. 

Следеће недеље група Б долази у школу у 7.30, а група А долази у 10.15. 

Ученици, који не долазе у школу, прате онлајн наставу путем ТВ-а. 

Наставници разредне наставе, чији ученици неће долазити у школу, ће сваку лекцију 
припремити у електронском облику и поставити је у оквиру школске платформе за учење 
на даљину. 

 
Други циклус 

Одељења у којима је број ученика већи од 15 се деле на две групе: група А и група Б. Ове 
групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу. Настава се 
свакодневно остварује са једном групом ученика, према редовном распореду часова који 
је усклађен са планом наставе и учења за други циклус основног образовања и 
васпитање. 

Пример: 

Током прве недеље, у понедељак, среду и петак у школу долази група А, док у уторак и 
четвртак у школу долази група Б. Ученици, који према распореду не долазе у школу, прате 
онлајн наставу путем ТВ-а. 

Следеће недеље у понедељак, среду и петак у школу долази група Б, док у уторак и 
четвртак у школу долази група А. Ученици, који према распореду не долазе у школу, прате 
онлајн наставу путем ТВ-а. ... 

Ученици ће имати до 6 часова на дневном нивоу по одељењу, а према Посебном 
програму образовања и васпитања за одговарајући разред,. 

Обе групе раде у истом саставу сваке недеље (група А и група Б), при чему је почетак 
наставе исти за сваку групу. Часови трају 30 минута. 

У оваквој организацији рада наставник предметне наставе има исти дневни и недељни 
распоред часова као и наставник који ради са целим одељењем. 

Распоред звоњења: 



Од 12.05 до 12.50 припрема школе за долазак ученика виших разреда / чишћење и 
проветравање учионица 

1. час - 13.00 - 13.30 

2. час - 13.35 - 14.05 

Велики одмор - 15 минута / чишћење и проветравање учионица 

3. час - 14. 20 - 14.50 

Велики одмор - 10 минута / чишћење и проветравање учионица 

4. 15.00 - 15. 30 

5. час - 15.35 - 16.05 

6. час - 16.10 - 16.40 

За свако одељење/групу, биће одређена учионица у којој ће бити реализована настава. 
Изузетно, ученици ће поједине часове, који захтевају кабинетску наставу, имати у 
одговарајућем кабинету. То се односи на предмете као што су физика, хемија, 
информатика. Уколико временски услови дозвољавају, поједини часови се могу 
реализовати у школском дворишту. Настава физичког и здравственог васпитања ће бити 
реализована у фискултурној сали школе или у школском дворишту, уколико временски 
услови то дозвољавају. Настава изборних предмета/слободних активности биће 
реализована онлајн. 

Наставници ће сваку лекцију припремити у електронском облику и поставити је у оквиру 
школске платформе за учење на даљину. 

 


