
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ 
НАСТАВЕ У ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ 

 

 Поштовани родитељи и ученици, 
 
Због реконструкције Земунске гимназије, настава ће бити организована у 4 Основне школе и то: 
1. разред, Основна школа ,,Надежда Петровић”, улица Луја Адамича 4, Нови Београд, 
2. разред, Основна школа ,,Петар Кочић”, улица Првомајска 79, Земун, 
3. разред, Основна школа ,,Марко Орешковић”, улица Отона Жупанчића 30, Нови Београд и  
4. разред, Основна школа ,,Сутјеска”, улица Задругарска 1, Земун. 
 
 На основу закључака и упутства за реализацију и организацију образовно васпитног 
рада издатог од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД 19 и Упутства о 
мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (закључак 08 бр. 53-
6306/2020-1 од 11. 08.2020. године) Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и 
развој установе су предложили Наставничком већу Земунске гимназије, начин организације 
наставе у школској 2020/2021. години. 
 На седници Наставничког већа одржаној 24.08.2020. године, донета је одлука да ће се 
настава у 2020/2021. години реализовати по комбинованом моделу (на основу анкете урађене са 
родитељима свих ученика Земунске гимназије). 
 Прва половина ученика свих одељења (одређују одељењске старешине) од 1. до 4. 
разреда, једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују 
наставу на даљину.  
 Друга половина ученика свих одељења (одређују одељењске старешине) од 1. до 4. 
Разреда, прве недеље ће имати наставу на даљину, а следеће недеље долазе у школу на 
непосредну наставу. 
 Овакав облик наставе – са ротацијом на недељном нивоу ће бити реализован до нових 
препорука кризног штаба. 
 Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи, 
уважавајући све принципе оцењивања. 
 Ученици једне групе када имају наставу у школи, имају све часове по распореду. Часови 
трају 30 минута. За 7 општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност, 
физика, хемија, историја, географија, биологија) часови ће се постављати на платформу 
(Национални сервис РТС Планета) или неко друго веб место, о чему ћете бити благовремено 
обавештавани. 
 Настава ће бити организована тако да свако одељење (група) има своју учионицу, 
односно током одмора нема промене учионица. 
 
 У сва 4 школска објекта ће се стриктно поштовати све прописане епидемиолошке мере: 

• Ученици, наставно, ненаставно особље НЕ ДОЛАЗЕ у школу уколико имају повишену 
телесну температуру или симптоме респираторне инфекције. 

• Родитељи треба пре доласка у школу да провере телесну температуру својој деци. 
• Обавезно одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 

метара. 



• У учионици ће бити максимално 15 ученика. 
• Обустављају се  све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, 

викање, спорт, навијање и друго). 
• За време одмора, пре и после наставе у школи и дворишту, дежурни наставници ће 

спречавати гужве и окупљање већег броја ученика. 
 

НОШЕЊЕ МАСКИ 
1. Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи носе заштитне маске. 
2. Ученици: 

• Маску треба да носе при уласку у школу па све до доласка до своје клупе. 
• Маска се ОБАВЕЗНО користи приликом одговарања и сваког разговора. 
• Маска се ОБАВЕЗНО користи и приликом кретања ван клупе, приликом одласка на 

одмор или тоалет. 
• Маска се може одложити само у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша 

наставу. 
• Током боравка у школи може се користити било која врста маске, тако да истовремено 

прекрива уста и нос. 
Посебну пажњу је неопходно посветити појачаној личној хигијени ( што чешће прање руку, 
користити гелове  и дезинфекциона средства за руке). 
 
 Школа ће појачати механичко и хемијско чишћење школских простора, посебно 
заједничких предмета који се често додирују. 
 Редари ће имати обавезу да у склопу својих дужности редовно проветравају учионицу. 
 Уколико се појаве симптоми у школи, ученику ће одмах бити стављена маска и биће 
смештен у просторију одређену за изолацију. Школа ће одмах обавестити родитеље и надлежни 
институт/завод за јавно здравље. О ученику у соби за изолацију до доласка родитеља бригу ће 
водити особа коју одреди директор или вођа смене. Та особа ће обавезно користити маску и 
рукавице, а након одласка детета простор ће бити очишћен и дезинфикован. 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ће бити истакнут на сајту школе до краја августа 2020. 
 
 СПИСАК УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА ће бити истакнут 27.08.2020. у Основној школи 
Надежда Петровић, а распоред часова одељењске заједнице биће на сајту Земунске гимназије и 
у Основној школи Надежда Петровић. 
 Часови одељењске заједнице за 1. разред ће бити реализовани 31.08.2020. по датом 
распореду. 
 
 Списак уџбеника и осталог дидактичког материјала ће бити дат ученицима од стране 
наставника. 
 
        Директор Земунске гимназије 
                Милош Бјелановић 


