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Почетак другог полугодишта школске 2021/2022. године 

Обавештење за ученике и родитеље 

 
 

Према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
друго полугодиште у школској 2021/2022. години почиње у понедељак, 24. 

јануара 2022. године. 
Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера 

у раду школа од 20. јануара 2022. године ученици од првог до четвртог 

разреда наставу ће похађати према првом моделу – непосредно остваривање 
образовно-васпитног рада („Обавештење о одлуци Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школа“), а ученици од петог 
до осмог разреда према комбиновом моделу („Обавештење о одлуци Тима за 
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа“), а у 

складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у 
основној и средњој школи за школску 2021/2022.годину.  

 

Први циклус  
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до четвртог разреда 

реализоваће се непосредно у простору школе, према усвојеном распореду 
часова за период од 24. јануара 2022. године, за све ученике у одељењу 

истовремено. Час траје 45 минута. 
 

Други циклус  
Настава за ученике од петог до осмог разреда се организује 

комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани 

модел, према усвојеном распореду часова за период од 24. јануара 2022. 
године. Час траје 45 минута за часове обавезне наставе као и за све остале 

облике образовно-васпитног рада.  
Настава ће се реализовати непосредно у школи За реализацију наставе 

на даљину користиће се G Suite као систем учења на даљину уз коришћење 
платформе Google Meet.  

Одељења  5-2, 6-1, 7-1 и 8-2  се деле у две групе – А и Б. Групе и начин 

остваривања образовноваспитног рада смењују се на недељном нивоу. У 
понедељак 24. јануара 2022. године часове у школи похађа А група, а у уторак 

група Б. Даље се смењују према следећем редоследу (прве недеље, почев од 
24. јануара 2022. група А долази у школу у понедељак  и среду а група Б 
уторак и петак ). Следеће недеље обрнуто, група Б долази у школу понедељак, 

среда, петак, а група А уторак, четвртак.  
 

Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су 
ученици у школи. 

 

Управа школе 
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