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ПРЕДМЕТ:  Оперативни план за организацију рада од 01.09.2021. 

 

 У складу са стручним упутством МПНТР и препорукама Института за јавно здравље 

Србије за остваривање образовно-васпитног рада у школској 2021/2022.години наша школа 

почиње рад кроз непосредни рад - I модел. 

       Посебно ћемо обратити пажњу на реализацију неопходних наставних садржаја и 

активности које обезбеђују остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда 

постигнућа односно стандарда квалификације. 

Сви запослени у школи ће бити упознати са Мерама спречавања уношења и 

преношења COVID 19 у школама које је донео Институт. Директор и запослени у школи 

ће обезбедити доследну примену свих наведених мера. Уколико дође до препрека за примену 

мера, школа ће без одлагања о томе обавести надлежни општински, односно градски штаб за 

ванредне ситуације, као и надлежну школску управу. 

 

МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА: 

Остваривање наставе и учења кроз непосредни рад у школи је приоритетни модел 

организације рада у нашој школи. Сви ученици присуствују истовремено свим облицима 

образовно-васпитног рада у школи. Организација рада и распоред часова су 

прилагођени тако да се смање ризици уношења и преношења вируса.   

У складу са просторним могућностима школе од 28 одељења, 18 одељења има своју 

матичну учионицу а 10 одељења мења учионице. При одабиру одељења која мењају 

учионицу водило се рачуна да то буду одељења која имају већи број часова практичне 

наставе коју обављају у специјализованим школским кабинетима и код социјалних партнера. 

Као и у претходној школској години, примењиваће се све мере које се односе на чишћење и 

дезинфекцију свих површина а посебно оних које су фреквентно коришћене, јер се на тај 

начин обезбеђује висока епидемиолошка безбедност наше школе. 

Часови трају по 45 минута. Распоред часова је истакнут на следећем линку РАСПОРЕД 

Сваког дана је заступљено укупно 14 часова. Часови од првог до деветог, генерално ће се 

корисити за предмете који се не изводе у специјализованим кабинетима, тако што ће први и 

други разред ићи од првог до седмог часа (од 8.00 до 14.00 сати) а трећи и четврти од трећег 

до деветог часа (од 10.00 до 16.00 сати). Нулти и часови од десетог до четрнестог ће се 

користити као допуна остлим часовима за предмете који се изводе у специјализованим 

кабинетима, нпр. кад има две групе које треба да иду у кабинет куварства по седам часова, 

прва група ће имати својих седам часова од нултог до шестог а друга од седмог до тринестог.  

Поред јутарњег и вечерњег чишћења, постоје и два велика одмора која ће се користити за 

чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, радионица, кабинета, библиотеке и свих других 

простора у школи који се користе за наставу и учење. 

У свим школским објектима обавезно је поштовање свих препоручених 

епидемиолошких мера. Наша школа ће сарађивати са школском управом и спроводиће 

одлуке Тима за школе. Реализација практичних облика наставе код послодавца 
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оствариваће се у складу са одговарајућим уговорима о реализацији практичних облика 

наставе. Школа и послодавац одговорни су да реализација овог вида наставе тече уз 

поштовање свих мера и препорука надлежних државних органа. 

У случају да из разлога безбедности или неког другог оправданог разлога није 

могуће реализовати планиране часове практичне наставе код послодавца, реализоваће 

се у школским радионицама и кабинетима.  

Школа ће организовати дежурства у школском објекту током радног дана (у 

ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге 

безбедности ученика и запослених. 

Током прве наставне недеље школске 2021/2022. године, у оквиру редовне наставе и 

других облика непосредног рада са ученицима, одељенске старешине уз помоћ стручних 

сарадника спровешће информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од 

уношења и преношења COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања који 

обезбеђују епидемиолошку безбедност. 

 

01.09.2021. 

Крагујевац 

Директор 

Ивица Миљковић 
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