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ПЛАН РАДА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ,,ВАЉЕВО“ од 01.09.2021. 

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене 

превентивних мера у раду школа , а у складу са одлукама  и закључцима 

Кризног штаба за сузбијање болести Covid-19 и стручним упутством за 

организацију образовно-васпитног рада у средњој школи за школску 2021-

2022.годину , донета је одлука да ће на територији општине и града Ваљева 

наставни рад у средњим школама у школској 2021-2022.години започети са 

ДРУГИМ МОДЕЛОМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА. 

 

ДРУГИ МОДЕЛ подразумева комбиновање наставе и учења у школи и наставе и 

учења на даљину. Непосредна настава би се одвијала у школи, где би свако 

одељење ( група ) имало своју учионицу, сваки ученик своју клупу ( 1 ученик на 4 

м2), тако  да током малих одмора нема промене учионице осим када је то 

неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења опреме и 

наставних средстава. 

 Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе.Уколико је 

број ученика у одељењу мањи од 16 сви облици образовно-васпитног рада 

реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи. 

Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи 

начин: једне недеље ПРВА ГРУПА иде понедељком, средом и петком а ДРУГА 

ГРУПА  иде уторком и четвртком. Наредне недеље групе присуствују непосредно 

настави по обрнутом распореду. 

Ученици једне групе , када имају наставу у школи присуствују свим часовима по 

утврђеном распореду , часови трају по 45 минута. 

У наставним данима када група ученика не долази у школу већ реализује наставу 

на даљину , тежиће се да се предвиђени наставни садржаји реализују на 

најоптималнији могући начин преко изабраног система за управљање учењем  

( Гугл учионица ) или путем других електронских канала комуникације. 

У реализацији појединих часова , уколико постоји потреба биће укључени и 

стручни сарадници. 

Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи, 

уважавајући све принципе оцењивања. 

У Економској школи ,,Ваљево“ у првој недељи од 1. септембра 2021.године 

ученици одељења  првог и трећег разреда иду пре подне на наставу, ученици 

одељења  другог и четвртог  разреда иду поподне на наставу . Одељење преко 

16 ученика се дели у две групе по азбучном реду  и то   ПРВА ГРУПА  иде 

понедељком, средом и петком  и  ДРУГА ГРУПА  иде уторком и четвртком. 

Наредне недеље   ПРВА ГРУПА  иде уторком и четвртом а  ДРУГА ГРУПА  

иде понедељком, средом и петком.   
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Одељење III-4, образовни профил пословни администратор ће групе поделити 

по страном језику због специфичности распореда и то : ПРВА ГРУПА  

( ученици немачког језика - 16 ) и  ДРУГА ГРУПА ( ученици француског, 

шпанског и руског  језика- 13 ) . 

 У комбинованим одељењима, типа кувар -конобар, кувар - посластичар, прва 

група су увек кувари а друга група 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.  

Реализација практичне наставе за трговце ће се реализовати код послодавца у 

складу са одговарајућим уговорима о реализацији практичне  наставе и уговорима 

о дуалном образовању и учењу кроз рад. Из безбедносних разлога и док се не 

потпишу уговори и не обаве сви потребни прегледи практична настава ће се 

реализовати  у амфитеатру  школе, без поделе на групе, односно накнадно када се 

код послодавца стекну одговарајући услови. 

 

Часови у школи ће бити одржани према  распореду и трајаће по 45 минута. Паузе 

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

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

наставу и учење. 

Распоред звоњења ( 45 минута) 
 

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

1. 7.30 –  8.15 

2. 8.20 –  9.05 

3. 9.10 –  9.55 

4. 10.15 – 11.00 

5. 11.05 – 11.50 

6. 11.55 -  12.40 

7. 12.45 – 13.25 

 

1. 13.45 – 14.30 

2. 14.35 – 15.20 

3. 15.25 – 16.10 

4. 16.30 – 17.15 

5. 17.20 – 18.05 

6. 18.10 – 18.55 

7. 19.00 – 19.45 

Од 6.00 до 7.15  и  од  19.45  до 21.00 – чишћење и дезинфекција 

ПАУЗА између смена од 13.25 до 13.45 - чишћење и дезнфекција 

 

Одељења и учионице 

 
I-1-службеник у банкарству  

и осигурању 
35 III-1-службеник у банкарству и 

осигурању 
28 

I-2-комерцијалиста 36 III-2-комерцијалиста 17 
I-3-туристичко-хотелијерски 37 III-3-царински техничар 18 
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техничар 

I-4-економски техничар 14 III-4 –пословни администратор 19 
I-5-кувар-конобар 38 III-5-економски техничар 25 
I-6-трговац 39 III-6-кувар-посластичар 26 

  III-7-трговац 27 

  III-8-конобар 29 

    
II-1-службеник у банкарству и 

осигурању 
38 IV-1-службеник у банкарству и 

осигурању 
27 

II-2-правно-пословни 

техничар 
17 IV-2-правни техничар 29 

II-3-туристичко-хотелијерски 

техничар 
18 IV-3- царински техничар 35 

II-4-економски техничар 19 IV-4- пословни администратор 36 
II-5-кувар-конобар 25 IV-5-економски техничар 37 
II-6-трговац 26   
У смени првог и трећег разреда кабинет 20 је одређен за наставу грађанског 

васпитања уколико се дели са верском наставом  и школски клуб за немачки 

језик као други страни језик уколико се дели са француским језиком. 

У смени другог и четвртог разреда, кабинет 28 је одређен за наставу 

грађанског васпитања уколико се дели са верском наставом и  кабинет 39 за 

немачки језик као други страни  језик уколико се дели са француским 

језиком. 

Кабинет 16 ће бити одређен као кабинет за изолацију ученика и наставника у 

случају појаве неких симптома болести. 

 

Ритам рада за прве две недеље септембра 2021. 

( од 01.09. до 10.09.2021. ) 

 

Недеља Дан, датум Смена Група 
 

 

 

 

I ( прва ) 

 

 

Среда,  

01.09.2021. 

 

 

I , III  разред I група –пре подне 

II група онлајн 

 

II , IV разред I група- поподне   

II група онлајн 

 

Четвртак, 

02.09.2021. 

 

I , III  разред 

 

II група пре подне 

I група онлајн 
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II , IV разред II група- поподне  

I група онлајн  

  

Петак, 

03.09.2021. 

I , III  разред I група –пре подне 

II група онлајн 

 

 

II , IV разред 

I група- поподне   

II група онлајн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ( друга ) 

 

 

 

 

Понедељак, 

06.09.2021. 

 

II , IV разред 

 

II група пре подне 

I група онлајн 

 

I , III  разред 

 

II група- поподне  

I група онлајн  

 

Уторак, 

07.09.2021. 

 

II , IV разред 

 

I група –пре подне 

II група онлајн 

 

I , III  разред 

 

I група- поподне   

II група онлајн 

Среда,  

08.09.2021. 

 

II , IV разред 

 

II група пре подне 

I група онлајн 

 

I , III  разред 

 

II група- поподне  

I група онлајн  

 

Четвртак, 

09.09.2021. 

 

II , IV разред 

 

I група –пре подне 

II група онлајн 

 

I , III  разред 

 

I група- поподне   

II група онлајн 

 

 

Петак, 

10.09.2021. 

 

II , IV разред 

 

II група пре подне 

I група онлајн 

 

I , III  разред 

 

II група- поподне  

I група онлајн  
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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. 

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 ученика за време малих одмора водиће рачуна дежурни наставници који 

ће дежурати на улазу школе и у ходницима. 

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 уторак, 31.августа 2021. године у 11.00 сати у школском дворишту ће се 

обавити прозивка и разговор са ученицима  првог разреда. 

 

За ученике другог , трећег и четвртог разреда неће бити подела распореда у 
школи него ће одељењске старешине уз списак и документа ученика  добити   : 

распоред за ученике , распоред наставника који предају у одељењима ,  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 среду, 

08.09.2021. у амфитеатру школе по накнадно утврђеној сатници  а за други, 

трећи и четврти разред биће одржана електронским путем . 

 

 

30.08.2021.                                                                                                      Директор 

Драган Тимотић 

 

 

 


