
 

ОШ ''ИВО ЛОЛА РИБАР''    

НОВИ САД 

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2а 

  

Тел/факс: 021/ 472- 17 72 

Е-mail: skola@osivololaribar.edu.rs 

 

 
Поштовани родитељи и старатељи, 

 

Следеће недеље од 21. - 27.02.2022. смо због реновирања учионица одељења  I-1, I-2, I-

3 и I-4 приморани да направимо мале измене у организацији наставе за наведена 

одељења првог разреда. Поменуте учионице које се налазе у приземљу наше школе 

тренутно су у процесу великог реновирања, које подразумева молерске, хигијенске, и 

друге адаптационе радове после којих ће наши ученици ући у потпуно нове учионице о 

чему ћемо Вас као установа и обавестити кроз фотографије.  

 

Како ће се одвијати настава? 

Учитељице сваког одељења ће преузимати децу већ од 12:00 часова испред улаза 

школе. Ученици долазе на наставу од 12:20 часова и имаће по четири часа сваког дана 

следеће недеље. Завршетак наставног дана је у 15.35 часова. 

 

Настава ће се одвијати у следећим учионицама : 

 

 

I-1 учионица 26 

I-2 учионица 27 

I-3 учионица 28 

I-4 учионица 29 

I-5 учионица 5 

 

 

 

Ученици који похађају продужени боравак долазе у школу ујутру између 6:30 и 8:00 

часова. Након времена проведеног у продуженом боравку ученици одлазе на наставу. 

За време продуженог боравка ученици ће имати доручак, ужину и ручак непосредно 

пре наставе. Пожељно припремити и ужину који могу појести за време наставног рада.  

Како нам је у циљу да сви ученици буду збринути и на сигурном родитељи који немају 

могућност чувања деце, а уколико ти ученици нису корисници продуженог боравка, 

имају могућност да током следеће недеље доводе децу и да користе све услуге 

продуженог  боравка бесплатно због ове ванредне ситуације.  



 

Ученици који у продуженом боравку остају и после наставе (односно после 15:35 

часова) непромењено  имају могућност да користе услуге боравка као и иначе, до 16:30 

часова. Сви ученици првог разреда који после наставе иду у боравак, биће у боравку са 

ученицима другог разреда (у учионицама у којима ће бити и пре наставе). 

 

Унапред Вам се захваљујемо на разумевању. Радови за које смо предвидели да буду 

завршени у току распуста су се због непредвиђених околности пролонгирали. Верујемo 

да се, као и ми, радујете новим учионицама, које ће бити велика промена на боље 

нашим првацима. Као што смо већ навели, обавестићемо Вас о резултатима радова, а 

верујемо и да ће Вам наши ученици са одушевљењем пренети утиске о новим 

учионицама.  

 

 

С поштовањем  

ОШ „Иво Лола Рибар“ 


