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Поштовани родитељи, 

Овим путем Вас обавештавамо о организацији рада школе на основу Посебног програма образовања и васпитања који 

ће бити примењиван у школској 2020/2021. години. 

Наиме, одлуком Наставничког већа, настава у школи  организоваће се по комбинованим моделу наставе. Сва одељења 

са више од 16 ученика поделиће се у две  једнаке групе и то: 

 одељења I разреда – пољопривредног и ветеринарског техничара 

одељења II разреда – пекара, оператера у прехрамбеној индустрији и ветеринарског техничара 

одељења III разреда – пекара, месара, пољопривредног и ветеринарског техничара 

одељења IV разреда – техничара за индустријско фармацеутску технологију, ветеринарског и прехрамбеног техничара 

Они ће наизменично пратити наставу у школи, односно на даљину. Групе ће се смењивати на недељном нивоу.  

Одељења са мање од 16 ученика свакодневно ће похађати наставу у школи. То су одељења: оператера у прехрамбеној 

индустрији ( први разред), пољопривредног техничара ( други и четврти разред), прехрамебног техничара ( четврти разред)  

Часови вежби и практичне наставе одвијаће се за све ученике у просторијама школе и на школској економији.  

У складу са препорукама Министарства прецизирано је кретање ученика кроз школу, вожња аутобусом,  распоред седења у 

учионици и распоред кабинета. Посебна правила су донета за дом.  

 

 



РАСПОРЕД ЗВОНА 

ПРЕТЧАС: 08:20 – 08:50ч 

ПРВИ:  08:55 – 09:25 

ДРУГИ:  09:30 – 10:00 

ВЕЛИКИ ОДМОР ( чишћење и проветравање учионица) 

ТРЕЋИ:  10:15 – 10:45 

ЧЕТВРТИ:  10:50 – 11:20 

ПЕТИ:  11:25 – 11:55 

ШЕСТИ:  12:00 – 12:30 

СЕДМИ:  12:35 – 13:05 

ОСМИ:  13:10 – 13:40 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 

 

Обзиром да ученици за долазак у школу користе школски аутобус,  водећи рачуна о броју ученика у свакој 

тури,  ученици сукцесивно долазе  у школу за претчас, први односно други час сходно распореду часова 

одељења.  

РАСПОРЕД АУТОБУСКИХ ТУРА:  

07:30, 08:00, 08:35, 09:10  12:20, 12:55, 13:35 из Неготина  

                         07:15, 07:45, 08:20, 12:05, 12:40, 13:15, 13:50 из Букова  

Ученици користе аутобуску туру прилагођену времену свог почетка наставе. 



 

РАСПОРЕД КАБИНЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА: 

Одељење/дан у 

недељи 

понедељак уторак среда четвртак петак 

I-1 12 12 12 кабинет 

информатике 

12 

I-2 кабинет 

информатике 

14 14 14 14 

I-3 2 10 2 2 кабинет 

информатике 

II-1 8 8 пекара/6 пекара/6 8 

II-2 17 17 17 17 економија 

II-3 15 15 15 15 15/ економија 

III-1 пекара/6 5 5 5 пекара/6 

III-2 11/економија 11 11/економија 11 11 

III-3 20 20/економија 20/економија 20 20 

IV-1 9 9 9/10 9 9 

IV-2 18 18 18 18 18/економија 

IV-3 13/економија 13 13 13/економија 13 

IV-4 10 3 3 10 3 

 

Сходно кабинетима у којима им се реализује настава,  ученици користе следеће улазе у школу: 

- главни улаз ( за наставу у кабинетима: 2,3, 7 и 8) 

- бочни улаз иза терена за кошарку ( за наставу у кабинетима: 4,5,9 и 10) 

- бочни улаз иза канцеларије рачуноводства ( за наставу у кабинетима:11,12,16,17 и 18) 

- бочни улаз код дрвених столова ( за наставу у кабинетима: 13,14,15, 19 и 20) 

Наставници улазе на главни улаз 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 
- неопходно је мерење телесне температуре пре доласка у школу. Ученици са повишеном температуром не долазе у 

школу, предузимају мере изолације, јављају се свом изабраном лекару, а родитељ о томе обавештава одељенског 

старешину. Ако се у породици ученика појави COVID-19, родитељ о томе мора да обавести одељенског старешину. 

- на уласку у школу обавезно је коришћење дезобаријере и дезинфекција руку. 

- обавезно је ношење заштитне маске ( у свим просторијама школе, школском аутобусу). Маску ученик треба да носи 

при уласку у школу, па све до доласка у своју клупу. Маска је обавезна и приликом одговарања и сваког разговора, 

као и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Евентуално се маска може 

одложити при седењу у клупи и слушању наставе. Дозвољено је коришћење свих врста маски ( хируршке, 

епидемиолошке или платнене), али она треба да прекрива уста и нос. 

- одржавање физичке дистанце од минимум 1,5м.  

- препоручено је да се велики одмори проводе напољу, док нема напуштања кабинета за време малих одмора од 5 

минута 

- не правити гужве на ходнику или приликом коришћења тоалета. Наиме, у тоалет може ући највише онолико ученика 

колико има кабина. Остали чекају у реду уз одржавање физичке дистанце од минимум 1м  

- усмеравати ученике на редовно прање руку и коришћење дезинфекционих средстава 

- неопходно је одговорно се понашати у свим ситуацијама, у школи и ван ње 

- прописана је јасна процедура у случају појаве било каквих симптома који могу да указују на респираторну инфекцију 

( позивање телефоном родитеља, изолација у посебној просторији школе, позивање здравствене службе) 

 

 


