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ПРИЈЕМ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА 

Ученици првог разреда јавиће се на наставу у објекат школе у дане 1. i 2. септембра 

2020. године према следећем распореду:  

ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ ПОЧЕТКА  ОДЕЉЕЊЕ ВРЕМЕ ПОЧЕТКА 

I-1 08:00h  I-4 11:00h 

I-2 09:00h  I-5 12:00h 

I-3 10:00h  I-6 13:00h 

У наведеном времену одељењске старешине ће одржати часове одељењског 
старешине са циљем формирања колектива са следећим дневним редом: 

- представљање одељењског старешине,  
- саопштавање основних података о школи и одељењу,  
- саопштавање распореда часова,  
- саопштавање обавеза ученика у настави,  
- саопштавање обавеза ученика у делу који се односи на примену мера за 

спречавање ширења заразе,  
- упознавање ученика са организацијом рада Гимназије у текућој школској години,  
- формирање потребног броја наставних група 
- подела упутства за приступ Google учионици и упутства за коришћење програма 

Meet (за присуствовање часовима редовне ON LINE наставе) 
- успостављање комуникације одељењског старешине са ученицима коришћењем 

изабране електронске платформе (Viber ili WhatsApp) 
- избор председника одељењске заједнице, заменика и благајника и 
- основно оспособљавање ученика за коришћење Google учионице. 

Часови одељењског старешине првог разреда ће се одржати у атријуму Гимназије у 
простору школског дворишта уз примену препоручених мера заштите (отворен 
простор). 

По завршетку часа одељењског старешине ученици првог разреда се упућују кући са 
задатком да, према упутствима која им буду дата, формирају радно место и да се 
пријаве у Google учионицу. 

У остале дане прве радне недеље (четвртак 3. и петак 4.9.2020. године) ученици првог 
разреда долазе у објекат школе у учионице својих одељења на часове редовне наставе, 
по распореду часова за дан, у групама према следећем: 

Датум Време почетка наставе 
Наставна група која се 
јавља у објекат школе 

Четвртак 3.9.2020. 08:00h A (ПРВА) 

Петак 4.9.2020. 08:00h Б (ДРУГА) 

Друга група одељења првог разреда у том времену (тог дана) похађа наставу у оквиру 
електронске платформе за учење. 

 


