ОШ „Иво Лола Рибар“
Краља Петра Првог 42, Нови Козарци
Телефон: 0230/356-005
На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи у
школској 2020/21. Дописа министра просвете од 12.8.2020, Закључка Кризног штаба за сузбијање
заразне болести COVID-19 од 11.8.2020. и Предлога Министарства просвете науке и технолошког
развоја од 19.8.2020, а након састанака Педагошког колегијума, актива директора основних и
средњих школа општине Кикинда , Саветодавног састанка од стране начелнице Школсе управе
Зрењанин, Наставничко веће Основне школе „Иво Лола Рибар“, усвојило је
ПОСЕБАН ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.годину.
ПРВИ ЦИКЛУС 1-4.РАЗРЕДА
1. Сва одељења од 1-4.разреда имаће редовну наставу у школи.
2. Часови трају по 30 минута.
3. Од уторка 1.септембра 2020, у првој наставној недељи распоред сатнице је следећи:
1-4. разреда
1.час
2.час
3.час
4.час

800-830
835-905
915-945
950-1020

4. Распоред часова добићете од ваших учитељица, на уговорен начин.
5. Оваква сатница остаје све док се стање потпуно не стабилизује када ћемо се вратити
старом редовном режиму рада.
6. Изјашњавање.Родитељи имају право да се изјасне о виду наставе коју ће похађати
њихово дете (настава у школи или на даљину). Уколико се родитељ изјасни да ученик похађа
наставу на даљину, онда ће оно часове морати пратити на медијском јавном сервису, а у
школу доћи само да се изврши провера знања, тј оцењивање. Следи образац за
изјашњавање.
Поштовани родитељи,
У складу са упутством Министарства просвете, потребно је да се изјасните да ли ће Ваше
дете школску 2020/2021. започети кроз наставу на даљину (online) или ће долазити у школу.
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом школа је у могућности да реализује
редовну наставу, где ће часови трајати 30 минута,а настава ће се одвијати за све ученике.
Уколико се родитељ одлучи да дете не похађа наставу у школи, часове ће пратити на
каналима РТС-а и имати консултације са учитељима и предметним наставницима.
Оцењивање свих ученика реализује се у школи.
Информације о почетку наставе и начину организације и рада можете пратити на сајту школе
(www.ivololaribar-nk.edu.rs) као и на facebook страници школе.
15. Дежурства.Све учитељице су дежурне (не одвајају се од ученика).
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16. Линије кретања: Улаз и излаз у школу за ученике 1-4.разреда – врата до фискултурне
сале.
17. Пријем ученика првог разреда биће организован 31.8.2020. Родитељима ће сатницу
јавити учитељица.
ДРУГИ ЦИКЛУС (УЧЕНИЦИ ОД 5-8.р.)
7. Од уторка 1.септембра 2020, у првој наставној недељи распоред сатнице је следећи:
5-8. разреда
1.час

8.00-8.30

2.час
3.час
4.час
5.час

8.35-9.05
9.15-9.45
9.50-10.20

6. час

10.25-10.55
11.00-11.30

2. Часови трају по 30 минута
3. Оптерећеност ученика: Настава се одвија према утврђеном распореду (сваки дан по 5/6
часова). Разредне старешине обавештавају ученике о распореду часова.
4. Наставници предметне наставе имају обавезу да седмично 5 сати (један сат дневно) посвете
подршци ученика који су тај дан часове пратили на медијском јавном сервису, тако што ће им
на договорен начин слати задатке, вежбе инструкције у дигиталном формату.
5. Дежурни: Наставници који имају први час, дочекују децу на улазу, прате да ли сви имају
маске, дезинфикују им руке и смештају у одређене кабинете. За сваки наредни час наставник
који има час у одређеном разреду води рачуна о дистанци, пранју, дезинфекцији руку, остали
помажу (прате, надгледају). За велики одмор ученици су у дворишту, сви дежурају и воде
рачуна о дистанци.
6. Линије кретања: Улаз и излаз у школу за ученике 5-8. разреда- врата до трпезарије, уз
поштовање дистанце.
7. Часови на телевизији:
Разред
Пети разред РТС 2

Шести разред РТС 3

Сатница емитовања
часова
8.00-8.30
8.35-9.05
9.10-9.40
8.00-8.30
8.35-9.05
9.10-9.40

8. Изабрана платформа је „Гугл-учионица“.
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разред
Седми разред РТС 3

Осми разред РТС 3

Сатница емитовања
часова
9.45-10.15
10.20-10.50
10.55-11.25
11.30-12.00
12.05-12.35
12.40-13.10
13.15-13.45

9. Распоред одељења по учионицама (кабинетима):
Разред
5

Кабинет
Кабинет за музичко

6

Кабинет за биологију

7

Кабинет за српски језик

8

Кабинет за географију
Распоред кабинета је сталан и не мења се до нормализације наставе, осим кад су у
питању неопходни експерименти из хемије, физике (изводе се у кабинету
хемије/физике).

10. Пријем ученика петог разреда биће организован 31.8.2020. Родитељима ће сатницу јавити
одељењски старешина.
НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА
Праћење и вредновање постигнућа ученика спровешћемо у складу са важећим правилником
о оцењивању. Ученици који наставу буду пратили на даљину, у договорено време и уз поштовање
мера хигијенске заштите треба да дођу у школу ради проверавања и оцењивања.
НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ
Директор школе, психолог, као и саветници из школске управе, вршиће континуирано
непосредно и посредно праћење остваривања плана активности. Извештавање у септембру
вршити два пута на планираним обрасцима.

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ
1. Први час посветити упознавању ученика са појмом пандемије и заштите од COVID-a 19,
водећи рачуна о узрасту ученика и његових могућности да схвате дату материју. Нагласити
ученицима важност прања руку, одржавања физичке дистанце и ношења заштитних маски.
2. Родитељи свако јутро треба да провере температуру детета и уколико дете има
повишену температуру не треба да га шаљу у школу. О томе обавестити одељењског
старешину.
3. Боравак у учионицама: највише 17 ученика.
4. Ученици не мењају учионице.
5. Обустављају се активности где је могуће повећано лучење аеросола: певање (хор и
часови певања), викање, навијање, колективни спортови.
6. Наставници физичког и здравственог васпитања добили су посебна упутства.
7. Пре и после часова, на великом, малом одмору и приликом одласка у тоалет
избегавати гужве(број ученика у тоалету треба да одговара броју кабина).
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8. Школско наставно и ненаставно осбље све време боравка у школи треба да носи
заштитне маске.
9. Препоручује се да ученици носе маске све време боравка у школи, али се она може
одложити када ученик седи у својој клупи и прати наставу. Маска се носи приликом
одговарања и сваког разговора.
10. Током боравка у школи може се користити било која маска: хирушка,
епидемиолошка или платнена, битно је да покрива нос и уста.
11. Школа ће набавити заштитне маске за запослене, а за ученике набављају родитељи.
12. У школи ће се вршити редовно чишћење и дезинфекција учионица, трпезарије и
столова пре и после часова, кваке и за време часова и великог одмора.
13. Редовно ће се проветравати учионице.
14. У школи су постављене дезобаријере као и дозери са средствима за дезинфекцију и
прање руку средствима на бази 70% алкохола
15. Исхрана у ђачкој кухињи у септембру неће бити организована
16. Уколико примете симтоме инфекције, наставници ће одмах позивати родитеље да
дођу по дете.
17. Родитељи могу децу пратити и преузимати испред школских врата. Улазак у школу
им није дозвољен.
18. Особа задужена за контакте са ЗЗЈЗ је Јадранка Чавић.
19. Просторија за изолацију је информатички кабинет.

Директор школе:
Биљана Бркић
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