
                       ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2021-2022.
 На основу Стручног упутства од стране МПНТР школа је направила распоред одржавања наставе од 24.01.2022.
 Предузели смо све препоручене мере за безбедан повратак ученка и запослених у школе
 Запослени су упознати са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених – упознаће родитеље и 

ученике
 На сајту школе налази се План примене мера ОШ“Јајинци“ за спречавање ширења епидемије заразне болести на 

радном месту и у радној околини
 Све потребне информације можете наћи на сајту школе и путем вибер група или мејла од учитељица или од 

разредног старешине; 
 Часови трају 45 минута
 Обавезна је употреба маски заштитних маски за све сапослене, ученике и трећа лица све време током боравка у 

школи, као и од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. 

                                              ПРВИ ЦИКЛУС – матична школа и ИО у Раковицу селу
 одељења од 1. до 4. разреда крећу по првом моделу наставе 
 први циклус креће преподне; за ИО 1. и 3. разред крећу преподне; 2. и 4. су поподне; 
 смене ће се одвијати на недељном нивоу;
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 Ученици могу пратити и часове на РТС Планети;
 Часови трају 45 минута
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                                                                            ДРУГИ ЦИКЛУС 
 одељења се деле на две групе (по азбучном реду у дневнику) – разредни старешина обавештава родитеље;
 смене циклуса одвијаће се на недељном нивоу;
 старији разреди крећу поподне;
 раде по комбинованом моделу: 

       Група А – од 5. до 8. прва недеља(24.01.2022 - 28.01.2022.) иду понедељак, среда, петак;
                         раде на даљину уторак и четвртак
       Група Б – од 5. до 8. прва недеља(24.01.2022-28.01.2022.) иду уторак и четвртак,
                          раде на даљину понедељак, среда и петак;

 групе се смењују на недељном нивоу; 
 динамика радног времена остаје као и у првом полугодишту; 

                                                                             


