
О Д Л У К А 

Предмет: Рад и настава у школској 2020/2021. години 

Нови Сад, 30.08.2020. 

Рад школске установе Е-Гимназија од 01. септембра 2020. је следећи: 

- комбиновани рад, једне седмице рад у школи преподне, друге седмице рад од куће поподне 

- рад у школи је увек преподне од 08ч за једну смену, друга смена ради поподне од куће након 14ч 

- ученици који долазе у школу морају присуствовати и online настави наредне седмице, сваки такав 

редован ученик имаће свог пара из online групе ради лакшег учења и савладавања градива 

- нема ни редовне ни online наставе суботaма или недељама 

- трајање часова у школи је 30 минута, одмори су по 10 минута, максимално 6 школских часова 

- трајање часова за рад од куће је 45 минута и увек је поподне, одмори према распореду, максимално 

4 школска часа 

- 1. и 3. разред долази 01.септембра у школу преподне, а 2. и 4. разред има поподне рад од куће online 

- сви професори морају долазити у школу да одрже часове 

- родитељи ће бити контактирани телефонским путем везано за одлуку око пуштања ученика у школу, 

онај ученик који крене редовно у школу не може мењати одлуку осим у случају здравствених тегоба. 

Ученик који крене online може трајно прећи на редовну наставу. 

- редовна настава ће бити покривена посебним видео стримингом и ученици који су код куће ће моћи 

да прате часове путем видео конференције преподне, техничке пробе су још у току. 

- распоред часова ће бити објављен у понедељак, 31.08.2020. око 22ч 

- Спортска Гимназија ће радити такође наизменично, али само у оквиру исте преподневне смене, 1. и 

3. разред крећу у школу од 10ч, а online  рад за 2. и 4. разред је такође преподне од 10ч. 

- мере заштите и услови рада у школи ће бити објављени на web страници школе паралелно са 

распоредом часова 

- правилници за online рад од куће ће накнадно бити објављени (понашање, платформе, стандарди ...) 

- планови и програми ће бити редуковани 

- испитивање и провера знања ученика ће бити искључиво у школи према посебном протоколу и 

договору са ученицима, могуће и 1:1 са професорима у посебним терминима 

- у случају да само један ученик или један професор буду позитивни на корона вирус након 01. 

септембра, редовна настава се обуставља за целу школу и настава постаје online у целости за све 

ученике (ово важи за сваки школски објекат Е-гимназије независно) 

- факултативни IT предмети ће почети са радом од 21. септембра након анкете са ученицима 1. 

разреда. Ове шк. године предмете ће предавати стручњаци који нису запослени у нашој школи него 

раде у IT компанијама и увешћемо и примену следећих области: био-инжињеринга, вештачке 

интелигенције, био-ит-медицине, роботике и индустријског дизајна захваљујући сарадњи са ФТН-ом 

из Новог Сада. 

Објашњење: 

- у обзир су узети правилници Министарства просвете, анкета родитеља наше школе, гласање 

колектива наше школе, ставови сувласника школе и чланова управног одбора 

- у обзир и анализу су узети модели других гимназија из Новог Сада и Београда 

- важна је одлука о релаксацији мера у Новом Саду и дозвољеном окупљању за 30 лица у затвореном 

простору: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/251857/Gradski-stab-za-vanredne-situacije-objavio-

nove-mere-za-Novi-Sad.html 

- директор школе је према Статуту школе једино овлашћено и одговорно лице за организацију и начин 

рада школске установе 

 

дипл.инф. Небојша Јовановић, оснивач и власник 

Е-Гимназија, Нови Сад 
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