
ОШ “Младост”
Омладински трг ББ
Вршац

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР – ЈУН 2021. ГОДИНЕ

Од  понедељка  01.02.2021.  године  започињемо  са  променом  смена  на
месечном нивоу за ученике оба циклуса основног образовања.
 

У понедељак  ћемо извршити промену смене тако што ће разредна настава –
1.  циклус  (од  1.  до  4.  разреда)  похађати  послеподневну  смену,  а  предметна
настава  –  2.  циклус  (од  5.  до  8.  разреда)  похађати  преподневну  смену према
следећој сатници:

ПРЕПОДНЕВНА  СМЕНА  са  почетком  од  8,00  часова (Б одељенска  група  у
непосредној  настави  сваког  другог  дана,  а  од  уторка  А одељенска  група  у
непосредној настави сваког другог дана);

ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА са почетком од  12,30 часова (Б одељенска група у
непосредној настави на овонедељном нивоу) и од 15,15 часова (А одељенска група
у непосредној настави на овонедељном нивоу). 

ПРИКАЗ ПРОМЕНА СМЕНА ПО ЦИКЛУСИМА 

1. ЦИКЛУС - Непосредна настава се остварује са две паралелне одељенске групе
током дана (група А и група Б):
*у фебруару 2021. године, 12 одељења у два термина (12,30 часова и 15,15 часова);
*у марту 2021. године, 12 одељења у два термина (8,00 часова и 10,45 часова);
*у априлу 2021. године, 12 одељења у два термина (12,30 часова и 15,15 часова);
*у мају 2021. године, 12 одељења у два термина (8,00 часова и 10,45 часова);
*у јуну 2021. године, 12 одељења у два термина (12,30 часова и 15,15 часова).

2. ЦИКЛУС – Непосредна настава се остварује са смењивањем одељенских група
током седмице (група А и група Б):
* у фебруару 2021. године, 12 одељења у једном термину (8,00 часова);
* у марту 2021. године, 12 одељења у једном термину (13,30 часова);
* у априлу 2021. године, 12 одељења у једном термину (8,00 часова);
* у мају 2021. године, 12 одељења у једном термину (13,30 часова);
*у јуну 2021. године, 12 одељења у једном термину (8,00 часова).
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