
 
Економска школа Ужице 

 

Поштовани родитељи, 

Након изјашњавања Педагошког колегијума и попуњавања анкете родитеља ученика наше 

школе, Наставничко веће Економске школе на седници одржаној 24.08.2020. године донело је 

одлуку да се настава од 01.09.2020. године реализује по комбинованом моделу. 

Око 95% анкетираних родитеља изјаснило се за овај модел наставе. У нашој школи то 

подразумева да ће се настава реализовати у 2 смене: пре подне од 7:30 до 11:45 и после подне 

од 13:45 до 18:00.Трајање часова је 30 минута (велики одмор од 20 минута је после трећег часа). 

У септембру ће ученици првог и трећег разреда похађати наставу у првој смени, а ученици 

другог и четвртог разреда у другој смени. Настава ће се реализовати у групама до 15 ученика. 

Одељењски старешина ће формирати 2 групе ученика и обавестити ученике ко је у којој групи. 

Прва група ће наставу похађати у школи од 01.09, а друга група ће те недеље имати наставу на 

даљину. Друга група ће наставу похађати у школи од 07.09, а прва група ће те недеље имати 

наставу на даљину. Дакле, свака група ће имати наставу једне недеље у школи, а једне на 

даљину. На часове вежби и предмета из којих су и иначе ученици подељени на групе, долазиће 

сви ученици сваке недеље. 

За ученике чији су се родитењи изјаснили искључиво за рад на даљину наставници ће редовно 

достављати материјал за учење, поштујући дане када ученици имају часове одређених предмета 

по распореду. На часове усменог одговарања и на писмене провере ученици морају долазити у 

школу, јер је на основу Стручног упутства оцењивање ученика искључиво у школи. 

Сви ученици биће упознати са правилима понашања у школи у новонасталој ситуацији 

изазваној епидемијом вируса COVID 19. Овом приликом вас само подсећам да ученици имају 

обавезу да носе маску приликом уласка у школу и током боравка у школи, као и да одржавају 

физичку дистанцу од 1,5 метра. 

 

         Директор школе 

         Милица Прљевић 


