
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

Драги наши ученици и родитељи, 

Обавештавамо вас да је први радни дан  УТОРАК,  1.9.2020. године. Ученици истог 
одељења су распоређени у две групе, група А и група Б. У свакој групи има највише 15 
ученика.  

1. Распоред  долазака по групама у септембру: 

А) ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА: 

- Настава и продужени боравак сваког дана почињу у 8.00 часова. 
- Сви ученици иду сваког дана у школу подељени у две групе и две смене. 
- Продужени боравак је обезбеђен до 14.00 часова за сву децу чији родитељи 

имају потребне потврде од послодавца, а за период до 17.00 часова 
очекујемо помоћ у обезбеђивању кадра Школске управе Београд. 
 

 ПРВА РАДНА НЕДЕЉА  (од 1.9.2020. до 4.9.2020. године): 

Група А долази од 8.00 и има редовну наставу до 10.30, затим наставља  рад у 
продуженом боравку до 14.00 часова. 

Група Б долази од 8.00 у продужени боравак до 10.50 часова, затим наставља редовну 
наставу до 12.45 часова и даље у продуженом боравку до 14.00 часова. 

 ДРУГА РАДНА НЕДЕЉА (од 7.9.2020. до 11.9.2020. године): 

Група Б долази од 8.00 и има редовну наставу до 10.30, затим наставља  рад у 
продуженом боравку до 12.45 часова ( односно док родитељ не дође по своје дете). 

Група А долази од 8.00 у продужени боравак до 10.50 часова, затим наставља редовну 
наставу до 12.45 часова и даље у продуженом боравку ( односно док родитељ не дође 
по своје дете). 

 

Б)  ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

Настава сваког дана почиње у 13.30 часова. 

 ПРВА РАДНА НЕДЕЉА  (од 1.9.2020.  до 4.9.2020. године): 

Група Б долази у уторак и четвртак. 

Група А долази у понедељак , среду и петак. 



 ДРУГА РАДНА НЕДЕЉА (од 7.9.2020. до 11.9.2020. године): 

Група Б долази у понедељак, среду и петак. 

Група А долази у уторак и четвртак. 

2. Ученици данима када не иду у школу,  имају обавезу да прате наставу на 
Јавном медијском сервису, РТС каналу. 

3. Ученици који су се определили за наставу на даљину, онлајн наставу, имају 
обавезу да свакодневно прате наставу на Јавном медијском сервису, РТС 
каналу. 

4. Школа предузима све прописане мере заштите у циљу спречавања ширења 
епидемије заразних болести: 
а) Дезинфекционе баријере на свим улазима у Школу. Ученици могу да 
користе искључиво бочне (ученичке) улазе. 
б) Дезинфекција руку приликом уласка коју врши задужени запослени. 
в) Обавезно ношење заштитних маски на начин који је прописао Кризни штаб 
у сарадњи са Министарством здравља и Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја. 
г) Обавезна дезинфекција просторија. 

      5. Исхрана деце у продуженом боравку почиње 7.9.2020. године уз све прописане 
мере заштите. 

 

Напомена: Родитељи ће од одељењских старешина добити распоред ученика по групама 
(група А и група Б). 

 

Деци и родитељима, колектив ОШ „Ратко Митровић“ жели срећан почетак и  
успешну школску годину! 

 

                                                                                                                      Директор 

                                                                                                               Светлана Милутиновић 

 


