Датум: 25.08.2020.
Дел. бр. 645

У складу са Стручним упутством Министарства просвете за организовање наставе
непосредним путем и путем учења на даљину за основне и средње школе у школској
2020/2021. години, као и допуном Стручног упутства, Наставничко веће Основне и средње
школе „9.мај“ у Зрењанину, изабрало је да наставу организује по моделу прилагођену
специфичностима школе (комбиновани модел). Одлука је донета на седници Наставничког
већа одржаној 25.08.2020. године на предлог Педагошког колегијума и Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе.
Предлог Наставничком већу

Организовање, планирање и програмирање укупног образовно – васпитног
рада у школи у отежаним условима, почевши од 01. септембра 2020. године.
На основу одговарајућег стручног упутства Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid
– 19, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе предлаже
Наставничком већу Организацију и спровођење васпитно образовног рада у условима који
захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid – 19.
Полазиште у припреми предлога је била анализа просторних услова у школи и резултати
изјашњавања родитеља.
Родитељи су се изјаснили (2/3 родитеља) за непосредну наставу. Анкета је спроведена
17.08.2020. године.
31.08.2020. године- родитељски састанак у дворишту школе :
08:00 - први разред основне школе ( само родитељи долазе)
09:00 - пети разред основне школе ( само родитељи долазе)
10:00 - први разред средње школе ( родитељи долазе са ученицима)
01.09.2020. године- родитељски састанак у дворишту школе :
08:00 - други разред основне школе ( само родитељи долазе)
09:00 - трећи разред основне школе ( само родитељи долазе)
10:00 - четврти разред основне школе ( само родитељи долазе)
11:00 - предшколско ( само родитељи долазе)
12:00 - шести разред основне школе ( само родитељи долазе)
13:00 - седми разред основне школе ( само родитељи долазе)
14:00 - осми разред основне школе ( само родитељи долазе)
15:00 - други разред средње школе ( само родитељи долазе)
16:00 - трећи разред средње школе ( само родитељи долазе)
Дневни ред родитељског састанка:
1. Информисање родитеља о процедурама за време боравка деце/ученика у школи
услед пандемије Covid - 19 .
2. Реализација васпитно-образовног рада у школи услед пандемије Covid 19.
3. Избор представника родитеља у Свет родитеља школе, за школску 2020/2021.годину.
4. Превоз ученика /месечне карте ( информације социјалне раднице ).
Одељењске старешине ће контактирати родитеље и договорити се са сваким индивидуално
о могућностима и начину размене свих релевантних информација (контакт телефони, маил
адресе).

План рада у школи
Предшколско
08:00- 14:00 боравак деце предшколског узраста
08:30- доручак - приручна кухиња
11:30- ручак - приручна кухиња
Нижи разреди
08:00-10:10- настава (4 часа) + 1 сат online настава
ужина у трпезарији
I група 09:00 (први, други разреди) , II група 10:00 (трећи, четврти разреди).
10:30-13:30 Боравак ученика првог циклуса ( обе групе су у сали за физичко).
Ручак за ученике из боравка 12:00
Виши разреди
11:00-13:50 – настава ( 5 часа)+ 1 сат online настава
ужина у учионици
I група 12:00 (пети, шести разреди), II група 12:30 ( седми, осми разреди).

14:00-17:30 Боравак ученика другог циклуса у библиотеци ( једна група ученика петог,
шестог разреда).
Ручак за ученике из боравка-виши разреди 14:00
Целодневна настава
08:00- 14:00 настава
08:15- доручак у трпезарији
11:30- ручак у трпезарији
Средња школа
15:00- 18:30- настава ( 6 часа) + 1 сат online настава
ужина у трпезарији
I група 16:30, II група 17:30 (уторак,четвртак, петак)
I група 16:30 ( понедељак, среда)
Практична настава - средња школа
I група - 08:00 - 11:00
ужина у радионици 09:00
II група - 11:30 - 14:30
ужина у радионици 12:30
III група - 15:00 - 18:00
ужина у радионици 16:30
Ученици основне школе су обухваћени Индивидуалним образовни планом.
Образовно-васпитни рад са ученицима се одвија на српском и мађарском језику, а
организовање, планирање и реализацију свих активности врши дефектолог/наставник
разредне и разредно-предметне наставе.
Школа води рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19.
У циљу остваривања једнаких права на образовање свих ученика, имајући у виду ученике
који долазе из породица ниског социо- економског статуса, као и све остале ученике којима
нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони
ресурси, школа налази алтернативне начине у пружању подршке у учењу.
Они ученици којима су доступне информационо- комуникационе технологије могу да прате
и Едукативне садржаје за учење на дањину који се емитују на каналу Радио телевизије
Србије.
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„Online“ настава ће се изводити:
По завршетку редовне наставе одржаваће се оnlinе настава – по данима, за предмете, по
сачињеном распореду.
Користиће се следеће aпликације: WhatsApp, Viber, е-mail, sms, као и телефонски разговори.
Такође, наставници ће деци/ученицима са којом имају проблем да успоставе наставу на
даљину, услед лоших материјалних и других услова, достављати наставне материјале у
штампаном издању, директно родитељима испред школе, или поштом, у договору са
одељењским старешином.
Одељењски старешина ће прецизирати одговарајуће време и начин достављања материјала
и координирати са предметним наставницима. ( Предвиђени натавни материали ће се
родитељима, односно деци , оnline достављати на дневном нивоу, по завршетку 5.часа).
Штампани материјали у оквиру online наставе ће се достављати једном недељно, на тај
начин што ће oдељењски старешина прикупљати предвиђени материјал од предметних
наставника и достављати га једном недељно(нпр. петком) .
Поменуте материјале родитељи ће бити у обавези да дају на увид у предвиђеном року, (опет
у договору са одељењским старешином).
Предвиђени материјали ће се родитељима, односно деци достављати искључиво путем
одељењског страешине.
На тај начин ће се премостити потенцијалне тешкоће коришћења интернета и праћења
оnlinе наставе услед лоших материјалних и социо-економских услова.
О праћењу наставе водиће се одговарајућа евиденција, у виду :
- чувања и евидентирања видео и фото записа од стране oдељењског старешине и/или
- чувања и евидентирања писаних наставних садржаја/ материјала.

Поштујући Стручно упутство Министарства просвете да свака школа треба да анализира
свопствене снаге и слабости, сматрамо да би овакав вид наставе обезбедио у довољној
мери неопходан вид непосредне наставе, а да у исто време у школи борави знатно мање
ученика и наставника уз све прописане мере за здравствено безбедан рад. Такође,
оваквим начином рада значајно је појачана индивидуализација и прилагођавање
потребама и могућностима сваког ученика.

У прилогу (другом документу) се налази Организација дежурства у школи.

Зрењанин
25.08.2020.

Директорка школе:
Снежана Вукић

