
Мере спречавања уношења и преношења  COVID -19 у 
школама, према стручном упутству за организацију 

наставе:

1. Доследна и исправна употреба маски у простору школе од 
стране свих лица (ученика, запослених, родитеља)

2. Физичка дистанца према могућностима школе

3. Хигијена руку и респираторна хигијена

4. Чишћење и дезинфекција  простора школе у целини

5.Успостављена сарадња са надлежном здравственом 
службом , а посебно са надлежном ИЈЗ/ЗЈЗ

Директор школе 

_____________________________

Станимирка Смиљанић Раонић



Распоред звоњења у матичној школи и  издвојеном одељењу Турица:

ЧАСОВИ Пре подне После подне
ПРВИ ЧАС 7:30-8:15 14:00-14:45

ДРУГИ ЧАС 8:20-9:05 14:50-15:35
ВЕЛИКИ ОДМОР 30 минута 30 минута

ТРЕЋИ ЧАС 9:35-10:20 16:05-16:50
ЧЕТВРТИ ЧАС 10:25-11:10 16:55-17:40

ПЕТИ ЧАС 11:15-12:00 17:45-18:30
ШЕСТИ ЧАС 12:05-12:50 18:35-19:20
СЕДМИ ЧАС 12:55-13:40 19:25-20:10

Распоред звоњења у издвојеном одељењу Волујцу:

ЧАСОВИ Пре подне
ПРВИ ЧАС 8:00-8:45

ДРУГИ ЧАС 8:50-9:35
ВЕЛИКИ ОДМОР 30 минута

ТРЕЋИ ЧАС 10:05-10:50
ЧЕТВРТИ ЧАС 10:55-11:40

ПЕТИ ЧАС 11:45-12:30
ШЕСТИ ЧАС 12:35-13:20

                                                                                                     Директор школе 

_____________________________

Станимирка Смиљанић Раонић



Свечани пријем полазника Припремног предшколског програма 
одржаће се у:

-Матичној школи у уторак 31.8.2021. у 9:00. у школском дворишту

-Издвојном одељењу  Турица  31.8.2021. у 10:00. у школском дворишту.

Свечани пријем ученика првог разреда одржаће се у:

-Матичној школи у уторак 31.8.2021. у 10:00. у школском дворишту

-Издвојном одељењу  Турица 31.8.2021. у 11:00. у школском дворишту.

Свечани пријем ученика петог разреда одржаће се у:

Матичној школи у уторак 31.8.2021. у 12:00. у школском дворишту.

*Спискови ученика првог и петог разреда и полазника Припремног предшколског 
програма биће истакнути у понедељак 30.8.2021.  на огласној табли школе.  

Напомена: У случају кише пријем ће бити организован у холу школе. 

                                                                                                       Директор школе

_____________________________

Станимирка Смиљанић Раонић



ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Матична школа

Нова школска година почиње у среду 1.9.2021. по следећем распореду:

Ученици од  1. до 4. разреда – почетак наставе од 7:30 часова (комплетна одељења са 
трајањем часова од 45 минута). 

Ученици долазе у школско двориште у 7:15 часова и окупљају се на обележеним местима 
предвиђеним за њихово одељење.

Ученици од  5. до 8. разреда – почетак наставе од 14:00 часова (комплетна одељења са 
трајањем часова од 45 минута). 

Ученици долазе у школско двориште у 13:45 часова и окупљају се на обележеним местима 
предвиђеним за њихово одељење. 

Полазници Припремне предшколске групе о сатници доласка биће обавештени на пријему 
31.8.2021.године.

Продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда– почетак 2.9.2021.

Промена смена одвијаће се недељно. 

Издвојено одељење Турица:

Полазници Припремне предшколске групе и ученици 1. и 2. разреда– почетак наставе од 
7:30 часова (комплетна одељења са трајањем часова од 45 минута). 

Ученици 3. и 4. разреда– почетак наставе од 14:00 часова (комплетна одељења са трајањем 
часова од 45 минута). 

Продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда– почетак 2.9.2021.

Промена смена одвијаће се недељно. 

Издвојено одељење Волујац:

Ученици 2. и 3. разреда– почетак наставе од 8:00 часова (комплетна одељење са трајањем 
часова од 45 минута). 

Директор школе 

_____________________________

Станимирка Смиљанић Раонић


