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Образовно васпитни рад организован је у две смене. Прва смена почиње са радом 8:00
часова, а друга у 13:30 часова (нижи разреди). Вишим разредима због путовања
наставника и неусаглашеног превоза настава у другој смени почиње у 12:30.

  

Ритам промене смена је недељни.

  

Настава у преподневној смени ће почињати у 8 часова са великим одмором од 15 минута
после другог часа и малим одмором по 5 минута између часова, тако да се настава у овој
смени заврши у 13:05 часова.

  

Послеподневна смена почиње са наставом у 13:30 односно 12:30 часова са великим
одмором од 15 минута после другог часа и малим одмором по 5 минута између часова.
Настава у школи у току дана завршава се до 18,00 часова, а 
o
стале активности ученика реализују се након тога или у време између смена по посебном
распореду.

  

У циљу спровођења кућног реда у току дана организоваће се дежурство наставника и
ученика. Наставници дежурају у ходницима, на главном улазу за ученике, школском
дворишту. Ученици дежурају у својој смени у холу. 

  

  

Трајање часа:
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I СМЕНА

  

II СМЕНА

(ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ)

  

II СМЕНА

(ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ)

  
    

8:00 – 8:45

  

12: 30-13: 15

  

13:30 – 14:15

  
    

8:50 – 9:35

  

13:20 -14: 05
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14:20 – 15:05

  
    

9:50 – 10:35

  

14: 20 -15: 05

  

15:20 – 16:05

  
    

10:40 – 11:25

  

15: 10 -1 5 : 55

  

16:10 – 16:55

  
    

11:30 – 12:15

  

16: 00 - 16 : 45

  

17:00 – 17:45
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12:20 – 13:05

  

1 6 :5 0 -17: 35
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