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ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

Рајка Тадића 10.   31250 Бајина Башта 

Телефони: 031/ 865-174 (централа) 

031/ 863-785 (директор) 031/ 863-785 ( факс ) 

е-маил: osrpavicevicbb@ptt.rs   www.osrpavicevic.edu.rs 

бр.01-12/2021.пд 15.1.2021. 

На пснпву пдлука Кризнпг штаба за сузбијаое заразне бплести КПВИД-19, дпнетих на седници 

пдржанпј 11.1.2021, предвиђенп је да се пд ппчетка другпг ппугпдишта шкплеске 2020/21.гпдине, 

настава у пснпвним шкплама прганизује на начин какп је тп прпписанп Стручним упутствпм за 

прганизацију и реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј шкпли у шкплскпј 

2020/21.гпдини (брпј: 610-00-00674/2020-07 пд 11.8.2020.) и дпписпм п предлпзима за 

прганизацију пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј шкпли на пснпву Правилника п ппсебнпм 

прпграму пбразпваоа и васпитаоа (брпј: 601-00-00027/4/2020-15 пд 19.8.2020.гпдине и дпписа 

Министарства прпсвете науке и технплпшкпг развпја РС бр.610-00-00013/2021-07 пд 12.1.2021, 

Пснпвна шкпла „Рајак Павићевић“, усвпјила је:  

ППСЕБАН ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ШКПЛЕ  ЗА ДРУГП ППЛУГПЂЕ ШКПЛСКЕ  

2020/21.Г. 

МАТИЧНА ШКПЛА У БАЈИНПЈ БАШТИ-ПРВИ ЦИКЛУС 1-4.РАЗРЕДА 

1. Сва пдељеоа  пд 1-4.разреда  имаће редпвну наставу у шкпли. 

2. Часпви трају пп 30 минута. 

3. Збпг прпписане физичке  дистанце међу ученицима свакп пдељеое дели се на две једнаке  

групе дп 15 ученика (група А и група Б). 

4. Групу А чини прва пплпвина ученика тпга пдељеоа, пп азбучнпм реду из дневника. 

5. Групу Б чини друга пплпвина ученика тпга пдељеоа, пп азбучнпм реду из дневника. 

6. Пд  ппнедељка 18.1.  2021, у првпј наставнпј недељи расппред група је следећи: 

                                                      ГРУПА „А“ 

1.и 3.разред 2.и4.разред 

1.час 800-830 1.час 800-830 

Кухиоа-дпручак 20 минута 2.час 835-905 

2.час 850-920 Кухиоа-дпручак 20 минута 

3.час 925-955 3.час 925-955 

4.час 1000-1030 4.час 1000-1030 

     ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕОЕ И ПРПВЕТРАВАОЕ УЧИПНИЦА 20 МИНУТА 

                                                      ГРУПА „Б“ 

1.и 3.разред 2.и4.разред 

1.час 1050-1120 1.час 1050-1120 

Кухиоа-ужина 20 минута 2.час 1125-1155 

2.час 1140-1210 Кухиоа-ужина 20 минута 

3.час 1215-1245 3.час 1215-1245 

7. Наредне седмице група „Б“ пплази пд 8 часпва, а група „А“ пд 1050 (групе се меоају седмичнп) 

8. Расппред учипница је следећи: 

-1.разред , 2.разред  и пдељеое 4/4 наставу имају у свпјим учипницама на спрату 

mailto:osrpavicevicbb@ptt.rs
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-3.разред у кабинетима: биплпгија (3/1), српски  језик „1"(3/2) и српски језик „2“(3/3). 

-4.разред у кабинетима: истприја (4/1), математика „1“(4/2) и гепграфија (4/3) 

9. Пвакав расппред пстаје све дпк се стаое пптпунп не стабилизује када ћемп се вратити 

старпм редпвнпм режиму рада пп сменама. 

10. Ученици групе кпја  те недеље има маое часпва биће упућивани да ппгледају снимљене 

часпве на РТС Планета.Фпнд часпва наставе у шкпли:  група кпја прва дплази увек четири часа, 

група кпја друга дплази увек три часа(Интегрисаним међупредметним приступпм у планираоу и 

прпјектнпм наставпм у пквиру једнпг часа реализпваће се ппвезани садржаји више предмета: 

дигитални свет 1.р, прпјектна настава 2.и3.р, чувари прирпде 4.р, кап и часпви грађанскпг 

васпитаоа ликпвна култура, музичка култура, физичкп васпитаое ). 

11. Страни језик и верска настава извпде се у пунпм фпнду. 

12. Ученичка кухиоа Шкпла прганизује рад ученичке кухиое уз примену свих преппручених 

хигијенскп заштитних мера. Збпг физичке дистанце међу ученицима, сервираћемп  пбрпке у   

4 временска термина за ученике првпг циклуса. 

13. Изјашоаваое.Рпдитељи имају правп да се изјасне п виду наставе кпју ће ппхађати  оихпвп 

дете (настава у шкпли или на даљину). Укпликп се рпдитељ изјасни да ученик  ппхађа наставу 

на даљину, пнда ће пнп часпве мпрати пратити на медијскпм јавнпм сервису, а у шкплу дпћи 

самп да се изврши прпвера знаоа, тј пцеоиваое. Пдељенске старешине да прпвере да ли у 

оихпвим пдељеоима има такве деце, да их евидентирају и дпставе педагпгу шкпле. 

14. Детаљне инфпрмације п ппчетку наставе и начину прганизације и рада мпжете пратити на 

сајту шкпле ( www.osrpavicevic.edu.rs ) , кап и на facebook и instagram страници шкпле. 

 

15. Дежурства.Све учитељице првпг разреда су дежурне (не пдвајају се пд ученика), дпк за пстале 

разреде важи правилп пп једна дежурна за сваки разред. 

16. Прпдужени бправак: Шкпла прганизује рад прпдуженпг бправка на следећи начин:  

- Прпдужени бправак се прганизује за ученике 1.и2.р.(једна тзв. хетерпгена група). 

- Ппдела групе прпдуженпг бправка се врши на групу „А“ и групу „Б“. 

- Када група „А“ има наставу, група „Б“ је у прпдуженпм бправку, накпн завршетка часпва 

групе  се смеоују.  

- Раднп време прпдуженпг бправка у пваквим услпвима је пд 745-1400.  

17. Линије кретаоа: Улаз и излаз у шкплу за ученике  1. разреда, будући да их прате рпдитељи 

је из Светпсавске улице па на шкплскп игралиште. Збпг бржег растерећиваоа прпстпра, 

пстали разреди мпгу да кпристе пба улаза у шкплу и за улазак и за излазак из шкпле.  
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МАТИЧНА ШКПЛА -ДРУГИ ЦИКЛУС (УЧЕНИЦИ ПД 5-8.р.) 

 

1. Часпви трају пп 30 минута. 

2. Збпг прпписане дистанце међу ученицима свакп пдељеое дели се на две једнаке  групе дп 

15 ученика (група А и група Б). 

3. Групу А чини прва пплпвина ученика тпга пдељеоа, пп азбучнпм реду из дневника. 

4. Групу Б чини друга пплпвина ученика тпга пдељеоа, пп азбучнпм реду из дневника. 

5. Пдељеоа 5.-8.р. имаће кпмбинпвани мпдел прганизације наставе (кпмбинпвани мпдел 

ппдразумева кпмбинпваое и смеоиваое  наставе у шкпли и наставе путем медијскпг јавнпг 

сервиса). 

6. У ппнедељак 18.1.2021. у шкплу ће дпћи групе „А“ 5,6,7.и 8.разреда, дпк ће групе „Б“ тпга 

дана наставу пратити путем телевизије. У утпрак 19.1.2021. у шкплу ће дпћи групе „Б“ 5,6,7.и 

8.разреда, дпк ће групе „А“ тпга дана наставу пратити путем телевизије.   

 

7. Пптерећенпст ученика: 

 

разред Бр.часпва у шкпли Бр.часпва путем телевизије 

5. Сваки дан пп 5 часпва 3 часа 

6. Четири пута пп 5 часпва и једнпм 6 часпва 3 часа 

7. Два пута пп 5 часпва и три пута пп 6 часпва 3 часа 

8. Два пута пп 5 часпва и три пута пп 6 часпва 4 часа 

 

8. Смаоеое фпнда часпва неппсреднпг рада са ученицима у шкпли: 

 

Разред  Предмет и брпј часпва умаоеоа 

5. Пп један час физичких активнпсти, ликпвне културе и музичке културе 
 

6. Пп један час физичких активнпсти, верске наставе(грађанскпг васпитаоа) и технике и 
технплпгије  

7. Пп један час физичких активнпсти, верске наставе(грађанскпг васпитаоа) и технике и 
технплпгије 

8. Пп један час физичких активнпсти, верске наставе(грађанскпг васпитаоа) и технике и 
технплпгије 

 

9. Надпкнада редукпваних часпва: Интегрисаним међупредметним приступпм у планираоу и 

прпјектнпм наставпм. 

10. Задужеоа наставника чији су часпви делпм редукпвани: Наставници предмета где је дпшлп 

дп делимичнпг смаоеоа фпнда неппсреднпг рада, биће расппређени на дежурства у шкпли 

и друге ппслпве. 
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11. Расппред дежурства наставника  
 

Местп 
дежурства 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 
 

Кухиоа и 
двприште  
 

 
Станпјевић 
Жељкп   
 

 
Печеничић 
Љубинка 

 
Тутић  
Радмила 

 
Станпјевић 
Жељкп   
 

 
Печеничић 
Љубинка 

Спрат 
изнад 
управе 5.р  
 

Тутић  
Радмила 
 

Јпванпвић 
Драган  
 

Пурић Тихана Јекић  
Весна 

Марина 
Караклић 

Централни  
хпл 
6. разред 

Благпјевић 
Даница 

Благпјевић 
Даница 

Нпвакпвић 
Емилија 

Нпвакпвић 
Емилија 
 

Благпјевић 
Даница 

Западни 
хпл 
7. разред 

Радпванпвић 
Драган  

Радпванпвић 
Драган 

Весна  
Ристић 

Радпванпвић 
Драган 

Бпгданпвић 
Видпје  
 

Истпчни 
деп шкпле 
8. разред 

Бпгданпвић 
Видпје  
 

Арсенијевић 
Бранка 

Слпбпданка 
Милинкпвић  

Печеничић 
Љубинка 
 

Драгица 
Бпраоац 

 

12. Наставници предметне наставе имају пбавезу да седмичнп 5 сати (један сат дневнп) ппсвете 

ппдршци ученика кпји су тај дан часпве пратили на медијскпм јавнпм сервису, такп штп ће им 

на дпгпвпрен начин кпристећ гугл учипницу слати задатке, вежбе инструкције у дигиталнпм 

фпрмату. 

13. Временска артикулација часпва: 

Часпви у шкпли: 

 

Бр.часа 5,6, 7.и 8.разред 

1. 1315-1345 

2. 1350-1420 

Ужина 20 минута 

3. 1440-1510 

4. 1515-1545 

5. 1550-1620 

6. 1625-1655 

Часпви на телевизији: 

Разред  Сатница емитпваоа 
часпва 

разред Сатница емитпваоа 
часпва 

Пети разред РТС 2 800-830 Седми разред РТС 3 945-1015 

835-905 1020-1050 

910-940 1055-1125 

Шести разред РТС 3 800-830 Псми разред РТС 3 1130-1200 

835-905 1205-1235 

910-940 1240-1310 

 1315-1345 
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14. Изабрана платфпрма је „Гугл-учипница“.  

 

15. Расппред пдељеоа пп учипницама (кабинетима): 

пдељеое учипница 

5/1 Учипница р.наставе бр.35 

5/2 Учипница р.наставе бр.36 

5/3 Учипница р.наставе бр.37 

5/4 Учипница р.наставе бр.38 

6/1 Каб.гепграфије 

6/2 Каб. истприје 

6/3 Каб. Математике „1“ 

7/1 Каб. Српски језик "1“ бр.9. 

7/2 Каб. Српски језик“2“ бр.10. 

7/3 Каб. биплпгија 

7/4 Каб. Енглески језик 

8/1 Каб.физике 

8/2 Каб.ликпвне културе 

8/3 Каб.Математике „2“ 

8/4 Српски језик „3“библиптека бивша 

 

Расппред кабинета је сталан и не меоа се дп нпрмализације наставе, псим кад су у питаоу 

часпви инфпрматике (извпде се у кабинету за инфпрматику) или неппхпдни експерименти 

из хемије (извпде се у кабинету хемије). 

 

16. Ученичка кухиоа Шкпла прганизује рад ученичке кухиое уз примену свих преппручених 

хигијенскп заштитних мера.  

17. Више детаља биће на сајту шкпле: www.osrpavicevic.edu.rs  и fb страници шкпле. 

 

                               ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА 

 

1. У саставу ПШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта су издвпјена пдељеоа у Пилици 

(псмпразредна шкпла), Јасикпвицама (кпмбинпванп пдељеое пд 4 разреда) и Црвици 

(кпмбинпванп пдељеое пд 3 разреда). 

2. Ниједан разред у ИП Пилица не прелази 15 ученика, а кпмбинпвана пдељеоа имају  исппд 

15 ученика. 

3. Настава у свим издвпјеним пдељеоима (Јасикпвице, Црвица и Пилица) извпди се у шкпли, 

према редпвнпм расппреду са часпвима кпји трају пп 30 минута. 

4. Дпручак у ђачкпј трпезарији у Пилици пдвијаће се у два термина и тп: 

 ученици 1-4.разреда пд 830-850, а ученици 5-8.разреда пд 905-925. 

5. У тпку су прегпвпри са предузећем кпје превпзи ученике п кпрекцији реда впжое збпг 

скраћеоа часпва. 

http://www.osrpavicevic.edu.rs/
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6.  Дежурства: 

Редни 
брпј 

Местп 
дежурства 

 
Ппнедељак 

 
Утпрак 

 
Среда 

 
Четвртак 

 
Петак 

 

 
 

1. 

 
Кухиоа, 
шкпла 

 
Тихана 
Пурић 

 
Бпјана 

Петрпнијевић 

 
Десанка 

Печеничић   
 

 
Радмила 

Тутић 

 
Никпла 

Стаменић  
 

 
2. 

 
Двприште, 

шкпла 

 
Павлпвић 
Негпсава 

 
Жељкп 

Станпјевић 

 
Силвана 
Штрбац 

 

 
Љубица 
Сарић 

 
Драгана 

Иванпвић 
 

 

 

                                    ПРЕГЛЕД РАСППЛПЖИВИХ РЕСУРСА            

             У саставу шкпле су укупнп 39 пдељеоа.      

Шкпла Бр.пдељеоа Бр. учипница 
и кабинета 

Рачунар, интернет, 
прпјектпр  

Интерактивна 
табла 

Матична шкпла 29 25 25 2 

Ип Пилица 8 9 9 1 

Ип Јасикпвице 1 1 1 / 

Ип Црвица 1 1 1 / 

 

                            НАЧИН ПРАЋЕОА И ВРЕДНПВАОА ППСТИГНУЋА 

           Праћеое и вреднпваое ппстигнућа ученика спрпвешћемп у складу са важећим 

правилникпм п пцеоиваоу. Ученици кпји наставу буду пратили на даљину, у дпгпвпренп време и 

уз ппштпваое мера хигијенске заштите треба да дпђу у шкплу ради прпвераваоа и пцеоиваоа. 

                          НАЧИН ПРАЋЕОА ПСТВАРИВАОА ПЛАНА АКТИВНПСТИ 

          Директпр шкпле, ппмпћници директпра шкпле, стручни сарадници, сппљашои сарадници, 

кап и саветници из шкплске управе, вршиће кпнтинуиранп неппсреднп и ппсреднп праћеое 

пствариваоа плана активнпсти. Извештаваое вршити на планираним пбрасцима. 

                                           

                                                         ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ 

 

1. Први час ппсветити  уппзнаваоу ученика са ппјмпм пандемије и заштите пд COVID-a 19, 

впдећи рачуна п узрасту ученика и оегпвих мпгућнпсти да схвате дату материју. Нагласити 
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ученицима важнпст праоа руку, пдржаваоа физичке дистанце и нпшеоа заштитних 

маски. 

2. Рпдитељи свакп јутрп треба да прпвере температуру детета и укпликп дете има 

ппвишену температуру не треба да га шаљу у шкплу. П тпме пбавестити пдељенскпг 

старешину. 

3. Бправак у учипницама: највише 15 ученика. 

4. Ученици не меоају учипнице. 

5. Пбустављају се активнпсти где је мпгуће ппвећанп лучеое аерпспла: певаое (хпр и 

часпви певаоа), викаое, навијаое, кплективни сппртпви. 

6. Наставници физичкпг и здравственпг васпитаоа дпбили су ппсебна упутства. 

7. Пре и ппсле часпва, на великпм, малпм пдмпру и приликпм пдласка у тпалет избегавати 

гужве(брпј ученика у тпалету треба да пдгпвара брпју кабина).    

8. Шкплскп наставнп и ненаставнп псбље све време бправка у шкпли треба да нпси 

заштитне маске. 

9. Преппручује се да ученици нпсе маске све време бправка у шкпли, али се пна мпже 

пдлпжити када ученик седи у свпјпј клупи и прати наставу. Маска се нпси приликпм 

пдгпвараоа и свакпг разгпвпра. 

10. Тпкпм бправка у шкпли мпже се кпристити билп кпја маска: хирушка, епидемиплпшка 

или платнена, битнп је да ппкрива нпс и уста. 

11. У шкпли ће се вршити редпвнп чишћеое и дезинфекција учипница, трпезарије и стплпва 

пре и ппсле часпва, кап и за време великпг пдмпра. 

12. Редпвнп ће се прпветравати учипнице. 

13. У шкпли су ппстављене дезпбаријере кап и дпзери са средствима за дезинфекцију и 

праое руку средствима на бази 70% алкпхпла. 

14. Исхрана у ђачкпј кухиои прганизпва је такп да се исппштује физичка дистанца, такп да 

један ученик има 4 m2 прпстпра. Пре и ппсле јела стплпви се бришу алкпхплпм. Храна и 

прибпр за исхрану ученици међуспбнп не деле. 

15. Укпликп примете симтпме инфекције, наставници ће пдмах ппзивати рпдитеље да дпђу 

пп дете. 

16. Рпдитељи мпгу децу пратити и преузимати испред шкплских врата. Улазак у шкплу им 

није дпзвпљен. 

17. Пспба задужена за кпнтакте са дпмпм здравља је Слађана Кунчак. 

18. Прпстприја за изплацију је чекапница стпматплпшке амбуланте. 

 

НАППМЕНА: ПВАЈ ПЛАН БИЋЕ АНЕКСИРАН У ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ШКПЛЕ. 

 

Бајина Башта: 15.1.2021.                                             Директпр шкпле 

                                                                                           Драган Ресимић 


