МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
Медицинска школа у Ћуприји жели својим ученицима здрав и успешан
почетак нове школске 2020/2021.године. Радујемо се поновном виђењу са вама и
доласку нове генерације – ученика 1. разреда.
Нови школски дани који су пред свима нама захтеваће пуно солидарности,
одговорности, да сви заједно чувајући сопствено здравље сачувамо и здравље оних
које волимо, поштујемо и који чине наш свет богатијим.
Дани који нам предстоје разликују се од свих ранијих школских дана јер ћемо
морати да у отежаним условима изазваним епидемијом КОВИД – 19, променимо
многе навике, прихватимо нове обавезе, све у циљу очувања заједничког здравља.

НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ
у септембру школске 2020/2021.г.

Медицинска школа је изабрала комбиновани модел наставе.
Овај модел подразумева комбинацију непосредног рда у школи и наставе на
даљину.
Свако одељење се дели на две групе.
У првој недељи септембра у школу долазе ученици 1. и 3. разреда.
Ученици 2. и 4. разреда имају онлајн наставу.
Друге недеље септембра у школи су ученици 2. и 4. разреда а наставу на
даљину прате ученици 1. и 3. разреда.
У наредним недељама се наизменично реализује комбиновани модел наставе.
Часови непосредног рада у школи реализоваће се као двочаси у трајању од 60
минуте.
Практична настава/вежбе и настава/вежбе у блоку реализоваће се само у
школи-онлајн, (практичне наставе неће бити.)
Преподневна смена почиње у 8.00 сати а завршава се у 13.00 сати.
Поподневна смена почиње у 14.00 сати а завршава се до 20.00 сати.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРВОЈ НЕДЕЉИ СЕПТЕМБРА
у периоду 31.08. – 5.09.2020.г.
Понедељак, 31.08.2020.г.
Дан је планиран за држање часова одељењског старешине са свим разредима
и одељењима.
напомена: не долазе само ученици 2. и 4. разреда који су корисници
ученичких домова „Срећно“ и дома у Школи за музичке таленте због поштовања
свих превентивних мера које у овом случају подразумевају смањење броја ученика
у дому.
Одељењске старешине су у обавези да своје ученике 2. и 4. разреда
електронски информишу о распореду, начину рада, поштовању превентивних мера
– ношење маски;
Сви остали ученици 1. 2. 3. и 4. разреда долазе на часове одељењског
старешине по следећој сатници:
- 8.00 – 8.45 сати прва група ученика 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4.
- 9.00 – 9.45 сати друга група ученика 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4.
- 10.15 – 11.00 сати прва група ученика 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.
- 11.15 – 12.00 сати друга група ученика 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.
Од уторка, 1.09. до суботе 5.09.2020.г. наставу у школи похађају ученици 1.
и 3. разреда по утврђеном распореду. *субота је наставна и одрађују се часови по
распореду за понедељак.
У истом периоду од 1.09. до суботе 5.09.2020.г. за ученике 2. и 4. разреда
настава се реализује онлајн по утврђеном распореду часова.
До скорог виђења,
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