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 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И РАДНИКЕ 

ШКОЛЕ 

Економска школа ,,Ваљево“ се определила за наставу по комбинованом 

моделу  наставе ( модел Б) од 01.09.2020. 

 

Настава по моделу Б подразумева комбинацију наставе која се одвија непосредно у 

школи и наставе на даљину. Непосредна настава би се одвијала у школи, где би 

свако одељење ( група ) имало своју учионицу, сваки ученик своју клупу .Ученици 

би седели  у клупама распоређени наизменично цик-цак уз поштовање мера 

заштите и безбедности. Нема кабинетске наставе, осим, због специфичности  

наставних предмета и  коришћења одређене опреме и наставних средстава                   

(рачунарство и информатика, пословна информатика, обука у виртуелном 

предузећу и сл.)   и за те предмете  ће се користити  кабинети  30, 31, 40, 41 и 42. 

Кабинет 14 је одређен као кабинет за изолацију ученика и наставника у случају 

појаве неких симптома болести. 

 

У првој недељи одељења  првог и трећег разреда иду пре подне на наставу, 

одељења  другог и четвртог  разреда иду по подне на наставу . Одељење преко 16 

ученика се дели у две групе по азбучном реду и ученици из групе А и Б иду 

наизменично у школу (прву  недељу непосредно на наставу, а другу недељу ће 

бити кући и пратити наставу онлајн и  обратно). Одељење испод 16 ученика се не 

дели на групе и настава се одржава у школи. Одељење III-7, образовни профил 

трговац има 15 ученика и неће се делити на групе. У комбинованим одељењима, 

типа кувар -конобар, кувар - посластичар, прва група су увек кувари а друга 

конобари или посластичари. Практична настава за конобаре, куваре и посластичаре  

ће се реализовати  у школи (школски бифе, школска кухиња , ученички клуб) у 

мањим групама према потреби посла. Практична настава за трговце ће се 

реализовати код послодавца са којим школа има уговор, али док се не потпишу 

уговори и не обаве сви потребни прегледи, наставници ће  држати практичну 

наставу  у амфитеатру  школе, без поделе на групе. 

 

Оцењивање се реализује када су ученици у школи поштујући све принципе 

оцењивања. 

 

Часови у школи ће бити одржани према  распореду и трајаће по 30 минута. Паузе 

између смена се користе за чишћење, дезинфекцију и проветравање  учионица, 

ходника, кабинета, библииотеке  и других простора у школи који се користе за 

наставу. 
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Распоред звоњења ( 30 минута) 
 

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

1. 7.30 –  8.00 

2. 8.05 –  8.35 

3. 8.40 –  9.10 

4. 9.40 –   10.10 

5. 10.15 – 10.45 

6. 10.50 -  11.20 

7. 11.25 – 11.55 

 

1. 13.30 – 14.00 

2. 14.05 – 14.35 

3. 14.40 – 15.10 

4. 15.40 – 16.10 

5. 16.15 – 16.45 

6. 16.50 – 17.20 

7. 17.25 – 17.55 

Од 6.00 до 7.15  и  од  18.00  до 19.30 – чишћење и дезинфекција 

ПАУЗА између смена од 12.00 до 13.15 - чишћење и дезнфекција 

 

  

Одељења и учионице 

 
I-1-службеник у банкарству и 

осигурању 
15 III-1-службеник у 

банкарству и осигурању 
28 

I-2-правно-пословни техничар 17 III-2-правни техничар 29 
I-3-туристичко-хотелијерски 

техничар 
18 III-3-царински техничар 35 

I-4-економски техничар 19 III-4- пословни 

администратор 
36 

I-5-кувар-конобар 25 III-5-економски техничар 37 
I-6-трговац 26 III-6-кувар-конобар 38 

  III-7-трговац 39 

    
II-1-службеник у банкарству и 

осигурању 
15 IV-1-комерцијалиста 35 

II-2-комерцијалиста 17 IV-2-правни техничар 36 
II-3-царински техничар 18 IV-3- царински техничар 37 
II-4-пословни администратор 19 IV-4-пословни 

администратор 
38 

II-5-економски техничар 25 IV-5-економски техничар 39 
II-6-кувар-посластичар 26   
II-7-трговац 28   
II-8-конобар 29   
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Ритам рада за месец септембар 2020. 

 

Недеља Датум Смена  Група 
 

 

I ( прва ) 

 

 

01.- 04.09.2020. 

 

I , III  разред 

I група –пре подне 

 

II група онлајн 

 

II , IV разред 

I група- поподне   

 

II група онлајн 

 

 

II ( друга ) 

 

 

07.-11.09.2020. 

 

II , IV разред 

 

II група пре подне 

 

I група онлајн 

 

I , III  разред 

 

II група- поподне  

 

I група онлајн  

 

 

III ( трећа) 

 

 

14.-18.09.2020. 

 

I , III  разред 

I група –пре подне 

 

II група онлајн 

 

II , IV разред 

I група- поподне   

 

II група онлајн 

 

 

IV ( четврта) 

 

 

21.- 25.09.2020. 

 

II , IV разред 

 

II група пре подне 

 

I група онлајн 

 

I , III  разред 

 

II група- поподне  

 

I група онлајн  

 

 

V ( пета ) 

 

 

28.-30.09.2020. 

 

I , III  разред 

I група –пре подне 

 

II група онлајн 

 

II , IV разред 

I група- поподне   

 

II група онлајн 

 

Ученици који похађају само онлајн наставу од 01.09.2020. 
 

Име и презиме Одељење 

Арсић Страхиња 

Петровић Никола 

I-2 

Вулетић Елена I-4 
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Радовановић Драгана 

Глигорић Кристина  I-5 

Драгана Митровић 

Бојан Савић 
I-6 

Укупно I разред  7 

Петар Обрадовић 

Тамара Вуковић 
II-1 

Атина Хелена Лазаревић II-3 

Тијана Јанковић II-5 

Ивана Спасојевић 

Анђела Стојковић 
II-8 

Укупно II разред  6 

Софија Јанковић 

Лука Перић 
III-1 

Андријана Јовановић III-2 

Ивана Савић 

Александра Дамњановић  
III-3 

Ђурђа Бошковић 

Слађана Мијаиловић 

Маја Стефановић 

Софија Стефановић 

III-4 

Укупно III разред 9 

Марија Марковић 

Теодора Бошковић 

Александра Поповић 

IV-2 

Драгана Адамов - прве две недеље 

Алекса Костис Лазаревић 

Зоран Радулеску 

IV-3 

Укупно IV разред 6 

Укупно на нивоу школе  28 

 

Понашање и кретање у школи 

 
Ученици улазе на главни и ђачки улаз. На главни улаз  улазе ученици трећег и 

четвртог разреда у својој смени а на ђачки улаз улазе ученици  првог и другог 

разреда у својој смени, поштујући мере заштите  и дезинфекције, уз обавезно 

ношење маски свуда у просторијама школе и одржавања физичке дистанце. 

Ученици се од улаза до учионице крећу десном страном ходника. За први спрат се 

користе главне степенице а за други спрат споредне степенице. 
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За време малог одмора нема напуштања учионице осим због употребе тоалета и 

друге хитне потребе. У тоалет може ући онолики број ученика колико има кабина. 

  

О кретању у ходницима за време малих одмора водиће рачуна дежурни наставници 

који ће дежурати на улазу школе и на сваком спрату. 

За време великог одмора ученици излазе у двориште школе, у ђачки клуб или могу 

остати у учионици. Ужину могу користити из школске кухиње у учионици, ђачком 

клубу или дворишту школе. 

 

У понедељак , 31.августа 2020.године у амфитеатру школе ће се одржати 

родитељски састанци и подела распореда за ученике првог разреда по следећој 

сатници: 

 

ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ 

 

I-1 8.00  - 8.45 

I-2 9.00 – 9.45 

I-3 10.00 – 10.45 

ПАУЗА 10.45 – 11.15 

I-4 11.15 – 12.00 

I-5 12.15 – 13.00 

I-6 13.15 – 14.00 
 

За ученике другог , трећег и четвртог разреда неће бити подела распореда у 

школи него ће одељењске старешине на њихов мејл добити   : распоред за ученике , 

распоред наставника који предају у одељењима , списак ученика , образце за 

почетак школске године односно образце за прву седницу  одељењских већа и 

обавештење за ученике и родитеље  ,  а они треба  даље да обавесте ученике и 

родитеље. 

Одељењска већа –прва седница за први разред биће одржана у понедељак, 

07.09.2020. у амфитеатру школе а за други, трећи и четврти разред биће одржана 

онлајн. 

 

 

25.08.2020.                                                                                                      Директор 

Драган Тимотић 

 

 

 


