Доситејева 44, 36000 Краљево
ПИБ: 100242078, Мат. бр. 07102453
Тел. 036/319-760, 318 – 290
Ел. пошта: gimnazija.kraljevo@gmail.com
www.gimnazijakraljevo.com
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
У уторак, 1. септембра 2020. године, почиње настава у школској 2020/21. години.
Гимназија Краљево ће радити по комбинованом моделу наставе (модел Б), који предвиђа
поделу одељења на две групе. Прва група ће прве недеље похађати наставу у школи, а
друга група ће исте недеље наставу похађати посредством интернет платформи и
апликација (Гугл учионица, Зум, РТС Планета). Следеће недеље групе се мењају.
Организација наставе и распоред смена:






Настава се реализује у две смене – ПРВА смена од 7,30 сати и ДРУГА смена од
13,05 сати
У септембру наставу у првој смени похађају ученици СЕДМОГ, ПРВОГ и
ТРЕЋЕГ разреда а у другој смени су ученици ОСМОГ, ДРУГОГ и ЧЕТВРТОГ
разреда
Часови трају 30 минута
Одељења не мењају учионице осим за наставу рачунарства и информатике, вежби
из физике, биологије и хемије и часова физичког васпитања (распоред часова и
учионица биће објављен на сајту школе 31. августа)
Одељења 7. и 8. разреда ОШ и одељења 2/8, 2/10 и 3/8 редовно похађају наставу
(не деле се у групе)

Родитељски састанци
За родитеље ученика првог разреда састанци ће се одржати 31. августа по следећем
распореду:
1/1 - од 9,00 – фискултурна сала
1/2 – од 9,45 - фискултурна сала
1/3 - од 10,30 – фискултурна сала
1/4 - од 11,15 – фискултурна сала
1/5 - од 12,00 – фискултурна сала
1/6 - од 12,45 – фискултурна сала
1/7 - од 13,30 – фискултурна сала
1/8 - од 10,00 – библиотека
1/9 - од 11,00 - библиотека
1/10 – од 12,00 - библиотека
За старије разреде састанци ће се одржати у првој радној недељи по распореду који ће
родитељи добити од одељењских старешина.
Сви ученици, родитељи и запослени су у обавези да носе заштитну маску и спроводе
мере превенције респираторних инфекција.
Са правилима понашања ученици ће бити упознати од стране одељењског старешине.
Директор
Мирослав Видић

