
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК 2. ПОЛУГОДИШТА у школској 2021/2022. години 

 

Драги ученици, поштовани родитељи, 

Oбавештавамо вас да 2. полугодиште у овој школској години почиње у понедељак, 

24.1.2022. године. Настава за све основце од почетка 2. полугодишта одвијаће се у 

просторијама школе. За ученике првог циклуса свакодневно, а за ученике другог 

циклуса сваког другог дана у школи и путем наставе на даљину. Модели по којима 

ће ученици похађати наставу су следећи: 

➢ Ученици првог циклуса похађају наставу према I моделу - ученици имају 

наставу сваки  дан, непосредно у школи. Настава почиње у 8.00 часова. Часови 

трају 45 минута, продужени боравак је обезбеђен до 17.00 часова. 

 

➢ Ученици другог циклуса похађају наставу према II моделу - у недељи од 24. 

до 28.1.2022. године на следећи начин: 

-  у понедељак и среду ученици групе А свих одељења другог циклуса имају 

часове у школи.  У истој недељи, у уторак и петак,  часове у школи похађају 

ученици групе Б. Када су ученици групе А у школи, ученици групе Б наставу 

прате на даљину у реалном времену на платформи Microsoft Teams и обрнуто. 

Настава почиње у 8.00 часова. Часови трају 45 минута.  

- 27.1.2022. године је школска слава, Свети Сава и обележава се као радни, 

а не наставни дан, те ће ученици групе Б доћи на наставу у петак.  

-  Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних 

мера у раду школа биће одржан 27.1.2022. године када ће се поново сагледати 

актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за 

сузбијање ширења епидемије. 

Овом приликом подсећамо ученике и родитеље да је поштовање епидемиолошких мера 

обавезно за све ученике, запослене и родитеље. Обавезна је употреба заштитних маски 

за све запослене, ученике и родитеље све време током боравка у школи. Ношење 

заштитних маски је обавезно за све запослене у школи, ученике и родитеље од 

момента уласка у школско двориште, до напуштања школског дворишта. Потребно 

је појачати мере опште и личне хигијене (прање и деинфекција руку).  Сваки ученик мора 

обавезно имати заштитну маску код себе и резервну маску у ранцу, јер се често дешава 

да се маска изгуби, оштети или постане неупотребљива.  

Подсећамо ученике да је забрањено скидати маске током кретања у школском простору. 

Такође, подсећамо и на обавезу поштовања и осталих епидемиолошких мера од стране 

ученика, запослених и родитеља. Одржавање  физичке дистанце, дезинфекција руку и 

обуће, ненапуштање учионице без преке потребе,  проветравање учионица.  

Управа школе и наставници апелују на родитеље да децу са симптомима не 

упућујете у школу док не прође период изолације, односно карантина, ако су у 

питању контакти потврђених случајева у породици. 

Уз ове информације и кратка подсећања на правила понашања свих нас у циљу очувања 

здравља нас самих и наших ближњих, свим ученицима желимо срећан почетак другог 

полугодишта! У нади да ћемо се до краја школске године дружити у школи, срдачно вас 

поздрављамо! 

 

    Директор, наставно особље и запослени радници школе 


