
 

 

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА 

СРЕМСКА  МИТРОВИЦА, ЗМАЈ ЈОВИНА 3, 022/622-352 

 

Датум: 24.08.2020. 

Дел. број: 734/2 

 

План реализације наставе у школској 2020/2021. години 
 
У складу са препорукама Министарства, а у вези пандемије вируса КОВИД-19 направљен 

је план реализације наставе за школску 2020/21. годину на Педагошком колегијуму.  

На основу изјава родитеља, школа се определима за комбиновани модел рада што 

подразумева комбинацију наставе у школи и наставе на даљину.  

 

Одељења са бројем ученика већим од 15 биће подељена у две групе, док ће одељења са 

бројем ученика мањим од 15 долазити у школу сваки дан. Одељења која се деле у групе 

ротираће се сваке недеље тако да увек једна група буде у школи, а друга те недеље похађа 

наставу на даљину. За релизацију наставе на даљину изабрана је платформа Гугл 

учионица.  У школи ће бити реализована обука за наставнике како би се олакшала 

примена ове платформе, а обуку ће реализовати наставник информатике Ђорђе Кесић.  

Што се тиче практичне наставе, за сада ће се реализовати у школи, а планиран је и 

наставак сарадње са послодавцима и реализација практичне наставе у њиховим 

компанијама у складу са свим предвиђеним мерама безбедности. Тим за КВиС ступио је у 

контакту са послодавцима ради испитивања њихове заинтересованости за реализацију 

праксе и договор око услова извођења практичне наставе у њиховим компанијама. (Тик, 

Матис, Бореал, Недељковић, Митрос, Славик, Мекратор...) и на основу добијених 

података практична настава реализоваће се за дрвопрерађивачку струку у школи док траје 

пандемија, а прехрамбена струка реализоваће праксу у компанијама.  

 

Школа ради у две смене, прехрамбена струка у једној, а шумарска и дрвопрерађивачка 

струка у другој смени. Промена смена се врши на две недеље, а распоред звоњења је: 

1. прва смена   - 08:00 до 12:10 

2. друга смена - 13:00 до 17:10 

Време трајања часова је 30 минута. На овакав начин обезбедиће се довољно времена да се 

изврши дезинфекција сви просторија пре доласка ученика у другу смену.  

 

ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА - ДРУГА СМЕНА     ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА - ПРВА СМЕНА   

1. ЧАС    13:00 – 13:30    1. ЧАС    8:00 – 8:30 

2. ЧАС    13:35 – 14:05                    2. ЧАС    8:35 – 9:05 

3. ЧАС    14:20 – 14:50                    3. ЧАС    9:20 – 9:50 

4. ЧАС    14:55 – 15:25    4.  ЧАС    9:55 – 10:25 

5.  ЧАС    15:30 – 16:00                     5. ЧАС    10:30 – 11:00                                      

6. ЧАС    16:05 – 16:35    6. ЧАС     11:05 – 11:35 

7. ЧАС    16:40 – 17:10    7. ЧАС     11:40 – 12:10 

Распоред часова биће доступан на сајту школе и редовно ажуриран. 

 



Начин праћења и вредновања постигнућа ученика оствариће се увидом у електронски 

дневник, гугл учионицу, додатна подршка ученицима биће обезбеђена кроз саветодавни 

разговори у циљу пружања помоћи ученицима, разговоре са родитељима, наставницима 

Када су у питању додатни ресурси ван школе школа ће сарађивати са са Школском 

управом, здравственим центром и другим спољним сарадницима по потреби и на тај 

начин обезбедити безбедан боравак у школи и успешну реализацију наставе. 

Увидом у електронски дневник, праћењем реализације наставе у школи, извештаји о 

реализацији наставе од стране одељењских старешина биће начини како ће се пратити 

реализација плана рада школе у циљу обезбеђивања успешне реализације свих активности 

и обезбеђивања безбедног боравка свих запослених, ученика, родитеља и других 

посетилаца у школи.  

 
Када је у питању праћење примена мера заштите здравља ученика и свих запослених у 

школи, организоваће се дежурства наставник и ненаставног особља у циљу обезбеђивања 

примене свих мера и на тај начин обезбеђивања и безбедног боравка у школи.   

Распоред дежурства наставник саставни је део Годишњег плана рада школе.   

 

                    
Директор школе: Биљана Ковачевић 


