
 
 
ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР“  
ЗРЕЊАНИН 
Деловодни број: 315-1/20 
Датум: 27.8.2020.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ  РАДА 
за школску 2020/2021. годину 

 
Поштовани родитељи,  
 
На основу:  
Дописа МПНТР бр.611-00-00027/1/2020-15 од 12.8.2020.године о организовању и 
остваривању наставе у основним и средњим школама у школској 2020/2021.год.  
 
Стручног  упутства о организацији и реализацији образовно – васпитног рада у основној 
школи у школској 2020/2021. години од 12.8.2020.  
 
Упутства о мерама заштите и здравља ученика и запослених за основне и средње школе 
од 12.8.2020.  
 
Предлога за организацију образовно – васпитног рада у основној школи на основу Посебног 
програма образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести 
Covid – 19, допис МПНТР бр. 601-00-00027/4/2020-15 од 19.8.2020.  
 
Обавештавамо Вас, да су Школска управа Зрењанин и МПНТР, дали сагласност на предлог 
Наставничког већа Основне школе „2. октобар“ за организацију наставе за први и други 
циклус образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину.  

 



ОРГАНИЗАЦИЈА образовно – васпитог рада у ПРВОМ ЦИКЛУСУ:  
(ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда) 
  
o Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б)  

o  Настава  у 3 одељења 4. разреда остварује се у  пуном саставу.  

o Ученици свакодневно долазе у школу  

o Обе групе раде у истом саставу сваке недеље  

o Почетак наставе за групу мења се на недељном нивоу  

o На недељном нивоу је и промена смена за ученике првог и другог циклуса  

o Часови трају 30 минута  

o Распоред  звона – разредна настава:  
 
1. недеља 2.недеља 

1. ЦИКЛУС 

А ГРУПА 

1. ЧАС 8:00 – 8:30 

2. ЧАС 8:35 – 9:05 

УЖИНА 

3. ЧАС 9:15 – 9:45 

4. ЧАС 9:50 – 10:20 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Б ГРУПА 

1. ЧАС 10:45 – 11:15 

2. ЧАС 11:20 – 11:50 

УЖИНА 

3. ЧАС 12:00 – 12:30 

                       

                     ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 

 

 

1. ЦИКЛУС 

Б ГРУПА 

1. ЧАС 12:30 – 13:00 

2. ЧАС 13:05 – 13:35 

УЖИНА 

3. ЧАС 13:45 – 14:15 

4. ЧАС 14:20 – 14:50 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

А ГРУПА 

1. ЧАС 15:15 – 15:45 

2. ЧАС 15:50 – 16:20 

УЖИНА 

3. ЧАС 16:30 – 17:00 

                     ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 



 
 
 
 
Напомена: 
Учитељице ће послати обавештење о подели одељења на групе, као и информације о 
распореду часова.  

Ученици који су се изјаснили за наставу на даљину, прате едукативне емисије путем 
сајта https:://www.rasporednastave.gov.rs// и преузимају материјал са платформе  Google 
Classroom.  Оцењивање  ученика  реализује се у школи према распореду који ће учитељице 
проследити родитељима.  
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА образовно –васпитнoг рада у ДРУГОМ ЦИКЛУСУ:  
(ученици петог, шестог, седмoг и осмог разреда) 
 
 
 
Настава у основним школама са већим бројем ученика, из више оправданих разлога, 
организује се према комбинованом моделу  
 
o Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б)  
 
o Ученици другог циклуса на недељном нивоу мењају смену  
 
o Распоред рада у току прве недеље:  
 
Група А – настава у школи по редовном распореду, после подне  
Група Б – настава на даљину путем јединствене платформе  
 
o Распоред рада у току друге недеље:  
 
Група Б – настава у школи по редовном распореду, пре подне  
Група А – настава на даљину путем јединствене платформе  
 
o Часови који се реализују у школи, трају по 30 минута  
 
o Настава у школи се реализује по утврђеном распореду  
 
o Настава на даљину реализује се путем јединствене платформе Google Classroom  
 
o Оцењивање ученика, по овом комбинованом моделу наставе, реализује се када су ученици 
у школи  
 

 

o Расоред звона – предметна настава:  
 



 

1. недеља 2.недеља 

                      ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

2. ЦИКЛУС 

ГРУПА А 

1.ЧАС 13:00 – 13:30 

2. ЧАС 13:35 – 14:05 

3. ЧАС 14:10 – 14:40 

УЖИНА 

4. ЧАС 14:55 – 15:25 

5. ЧАС 15:30 – 16:00 

6. ЧАС 16:05 – 16:35 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

2. ЦИКЛУС 

ГРУПА Б 

1.ЧАС 8:00 – 8:30 

2. ЧАС 8:35 – 9:05 

3. ЧАС 9:10 – 9:40 

УЖИНА 

4. ЧАС 9:55 – 10:25 

5. ЧАС 10:30 – 11:00 

6. ЧАС 11:05 – 11:35 

                   

                      ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 

 

 
 
 
Напомена: 
Одељењске старешине ће послати обавештење о подели одељења на групе, као и 
информације о распореду часова.  
 
Ученици који су се изјаснили за наставу на даљину, прате едукативне емисије путем 
сајта https://www.rasporednastave.gov.rs// и преузимају материјал са платформе  Google 
Classroom. Оцењивање ученика реализује се у школи према распореду који ће одељењски 
старешина проследити родитељима.  
 
 
 
                                                                                                                                            Директор школе  
                                                                                                                                                Сања Гербеш 


