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ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Обавештавају се одељењске старешине разредне и предметне 
наставе, као и остали наставници, о динамици одржавња седница поводом 
завршетка првог класификационог периода, и то по следећем распореду: 

 

➢ ЧЕТВРТАК,  05. 11.2020. ГОДИНЕ: 
o 1300 часова – Одељењско веће 5. разреда; 
o 1400 часова – Одељењско веће 6. разреда; 
o 1500 часова – Одељењско веће 1. разреда; 
o 1600 часова – Одељењско веће 2. разреда; 

➢ ПЕТАК,  06. 11.2020. ГОДИНЕ: 
o 1300 часова – Одељењско веће 7. разреда; 
o 1400 часова – Одељењско веће 8. разреда; 
o 1500 часова – Одељењско веће 3. разреда; 
o 1600 часова – Одељењско веће 4. разреда; 

 

➢ ПОНЕДЕЉАК, 09.11.2020. ГОДИНЕ: 
o 1400 часова – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ  

➢ УТОРАК, 10.11.2020.ГОДИНЕ 
o родитељски састанци према следећој динамици: 
❖ разредна настава: 

• 1115 часова – одељења разредне наставе у издвојеним одељењима,  

• 1400 – 1425 часова – одељења разредне наставе матичне школе за 
групу која тога дана наставну похађа поподне,  

• 1430 – 1455 часова – одељења разредне наставе за групу која је тога 
дана наставу похађала у преподневном термину; 

❖ предметна настава: 

• 1300 – 1325 часова – за групу одељења предметне наставе која тога 
дана наставну похађа доласком у школу; 

• 1330 – 1355 часова – за групу одељења предметне наставе која тога 
дана похађа онлајн наставу тј. не долази у школу; 

У уторак 10.11.2020. године настава се реализује према распореду за петак 
због усклађивања броја наставних дана. 

Због свеукупног функционисања школе у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом и важећим мерама заштите здравља и безбедности 
ученика и запослених родитељски састанци се стрикно морају одржати након 
завршетка часова наставе према датој динамици и сатници. Родитељским 
састанцима присуствују само родитељи. 

Подсетити ученике да су 11.11. до 13.11.2020. године неради дани јер је реч 
о државном празнику и јесењем распусту ученика. Први наставни дан је 
понедељак 16.11.2020. године. 

Дан школе, 24.11.2020. године, у складу са тренутном епидемиолошком 
ситуацијом, прославиће се радно (наставно) са одговарајућим програмским 
активностима примереним овом јубилеју. То значи да је субота 07.11.2020. године 
ненаставни дан, а не наставно како је првобитно било предвиђено. 
 У прилогу је кориговани Календар рада школе за школску 2020/2021. 
годину. 

Директор школе, 
..................................................... 
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