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Драга дјецо, цијењени родитељи,

Сходно Плану организовања рада основних школа у школској 2020/2021. години 
за вријеме трајања пандемије вируса корона, а у складу с бројем ученика, 
просторним капацитетима и нашој жељи да се свако дијете осјећа заштићено, 
сигурно и безбједно, организација рада у нашој школи прилагођена је наведеном.

НАСТАВА ПОЧИЊЕ У УТОРАК, 1. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, 
НАСТАВНИ ЧАС ТРАЈЕ 20 МИНУТА.
СМЈЕНЕ СЕ МИЈЕЊАЈУ НА МЈЕСЕЧНОМ НИВОУ.
ЈУТАРЊА СМЈЕНА СУ УЧЕНИЦИ ОД ДРУГОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА. 
ПОПОДНЕВНА СМЈЕНА СУ УЧЕНИЦИ ОД ШЕСТОГ ДО ДЕВЕТОГ

РАЗРЕДА.
УЧЕНИЦИ 6-2 ОДЈЕЉЕЊА СУ ПОНЕДЈЕЉКОМ У СМЈЕНИ СА 

УЧЕНИЦИМА ОД ДРУГОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА.
УЧЕНИЦИ 6-3 ОДЈЕЉЕЊА СУ УТОРКОМ У СМЈЕНИ СА УЧЕНИЦИМА 

ОД ДРУГОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА.
УЧЕНИЦИ 6-4 ОДЈЕЉЕЊА СУ ЧЕТВРТКОМ У СМЈЕНИ СА 

УЧЕНИЦИМА ОД ДРУГОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА.
УЧЕНИЦИ 6-5 ОДЈЕЉЕЊА СУ ПЕТКОМ У СМЈЕНИ СА УЧЕНИЦИМА ОД 

ДРУГОГ ДО ПЕТОГ РАЗРЕДА.
РАД У ПРВОМ РАЗРЕДУ ТРАЈЕ 70 МИНУТА.
СМЈЕНЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ СЕ МИЈЕЊАЈУ НА МЈЕСЕЧНОМ НИВОУ 
ЗА УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ ЈЕ ОБЕЗБЈЕЂЕН ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ.

РАСПОРЕД РАДА УЧЕНИКА У ПОДРУЧНОМ ОДЈЕЉЕЊУ У
ГЛАМОЧАНИМА

Наставни час траје 30 минута.
Рад у првој смјени почиње у 7:30 часова, и током септембра прва смјена су 

ученици2-5, 3-5 и 4-5 одјељења.
Рад у другој смјени почиње у 11:00 часова, и у другој смјени током септембра 

су ученици 1-5 одјељења и 5-5 одјељења.
 Настава за ученике 1-5 одјељења траје од 11:00 до 13:00 часова, а за ученике 5-

5 одјељења одвијаће се од 11:00 до 13:50 када се завршава 5.час.



Улазак ученика у школу!

Ученике од 7:15; 9:40; 12:05 и 14:55 у учионице уводе учитељи односно одјељењске старјешине и
предметни наставници.

Током малих одмора ученици не излазе из учионица.

Током малих одмора учитељи не излазе из учионица ( док не дође наставник који предаје енглески
језик, односно вјеронауку). То је уједно и дежурство, док наставници у малој смјени дежурају на 
ходнику.

Учитељи, односно наставници који раде посљедњи час у одјељењу, ученике изводе из школе.

Ученици мале смјене који имају наставу у приземљу и то одјељења: 5-3, 5-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 улазе у 
школу, и излазе из школе на улаз код сале, а одјељења 5-1, 5-2, одјељења 3. и 4. разреда улазе на главни
улаз. По доласку у учионицу ученици морају дезинфиковати руке.

Ученици велике смјене који имају наставу у приземљу и то одјељења 9-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-
5, 9-5 улазе у школу, и излазе из школе на улаз код сале, а одјељења 9-1, 9-2, 9-3, као и одјељења 6. и
8. разреда улазе на главни улаз.

По доласку у учионицу ученици морају дезинфиковати руке. Наставници који немају редован час
дежурају на ходницима.

СВИ ЗА  ЈЕДНО       СЕ     МОР  А  МО ПОТРУДИТИ ДА     САЧУВАМО  

СЕБЕ   И       ЉУДЕ   ОКО       СЕБЕ.  

У уторак, 1. септембра 2020. године у првој смјени су ученици од другог до петог разреда и
рад почиње у 7:30 часова, а ученици од шестог до деветог разреда су друга смјена и рад почиње у 
12:20 часова.

Рад ће бити организован у групама, свако одјељење је подијељено у двије групе и одјељењске
старјешине су формирале групе и о подјели обавијестили ученике и родитеље.

Прва група ученика у одјељењима од другог до петог разреда ће радити од 7:30 до 9:30, а
друга група ученика у одјељењима од другог до петог разреда радиће од 9:50 до 11:50 часова.

Прва група ученика у одјељењима од шестог до деветог разреда радиће од 12:20 до 14:45 часова,

а друга група ученика у одјељењима од шестог до деветог разреда радиће од 15:05 до 17:30 часова.

Д  О      ДАТ  Н      Е         И     Д  ЕТ      А  Љ  НЕ   И      НФ  О      РМ  АЦИЈЕ         И УПУТС  ТВ      А Д  О      Б  И  ЋЕ  Т      Е   О      Д     ОДЈЕЉЕ  Њ  СКИХ  
СТА  Р  ЈЕ  Ш      И  Н      А.  

Мјере заштите ученика и наставника у школи ће се проводити у складу са препорукама 
за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукама за ученике и 
родитеље које је донио Институт за јавно здравство Републике Српске.



Желим нам свима срећан рад у новој школској години, испуњен здрављем,
успјехом, сарадњом и разумијевањем.

ДОБРОДОШЛИ!

Ваш директор школе, Радослав Савановић


