
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У     
ОСМОЈ  БЕОГРАДСКОЈ   ГИМНАЗИЈИ  

 
 
         Школска 2021/2022. година започиње према првом моделу рада  ( сви 
ученици похађају наставу у школи) по одлуци Тима за праћење и 
координисање  и примене превентивних мера а у складу са одлукама и 
закључцима  Кризног штаба  за сузбијање заразне болести Covid-19. Према 
одлукама надлежних, током школске године мењаће се модел организовања 
наставе ( други модел-комбинована настава – ученици  одељења се деле на 
групе  и долазе у школу сваког другог  радног  дана, трећи модел -  ученици 
имају наставу  према сатници  распореда часова у реалном времену 
прикључивањем на платформу гимназије и не долазе у школу).    
         Настава за  све ученике одељења Б смене почиње 1. септембра 2021. 
године у 7:30, а за све  ученике А смене у 14:30. У међусмени врши се 
дезинфекција и чишћење просторија гимназије. 
        Правила понашања у комплексу  гимазије  дефинисана су Стручним 
упутством за организацију рада школа и Препорукама за почетак образовно-
васпитног рада које је сачинило Министарство просвете науке и 
техлнолошког развоја у сарадњи са Институтом и препорукама Кризног 
штаба. 
    
Распоред одељења по сменама 
 
СМЕНА A:  11, 12, 13, 14, 19,  21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34,39 41, 42, 43, 44, 49 

 
СМЕНА Б: 15, 16, 17, 18,25, 26, 27, 28, 210, 35, 36, 37, 38, 310, 311, 45, 46, 47, 48, 410 
 
 
 
Распоред одељења по смеровима 
 

ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА: 11, 13, 15,   21, 25, 27,   31,33,35,37, 
41,43,45,47 

ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА: 12,14,16,18,  22,24,26,28,  32,34,36,38 , 
42,44,46,48 

ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО 
И ИНФОРМАТИКУ:  19, 29, 210, 39, 310, 49,410 



ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И 
ХЕМИЈУ:  17,  23, 311  

 

РАСПОРЕД 
ЗВОНА ЗА 

ПРВИ И 
ДРУГИ 

МОДЕЛ  

ПРЕ ПОДНЕ 
(од) 

ПРЕ ПОДНЕ 
(до) 

ПОЛСЛЕ 
ПОДНЕ 

(од) 

ПОЛСЛЕ 
ПОДНЕ 

(до) 
 

1.час 7:30 8:15 14:30 15:15 

2.час 8:20 9:05 15:20 16:05 

3.час 9:20 10:05 16:20 17:05 

4.час 10:10 10:55 17:10 17:55 

5.час 11:05 11:50 18:05 18:50 

6.час 11:55 12:40 18:55 19:40 

7.час 12:45 13:30 19:45 20:30 

 

 Ученици током боравка у школи распоређени су по кабинетима према следећем 
распореду: 

 

ОДЕЉЕЊА 
СМЕНА А 

 БРОЈ КАБИНЕТА И НАЗИВ  

2/1 кабинет бр. 7 за математику 
Михаило Петровић Алас 
(први спрат) 

2/2 кабинет бр.15 за верску 
наставу и грађанско 
васпитање (трећи спрат) 

2/3  кабинет бр. 20 за биологију 
Јосиф Панчић   

2/4 кабинет бр. 19 за географију 
Јован Цвијић (трећи спрат) 

2/9 кабинет бр. 9 за руски + 
изборни програм Москва 
(други спрат) 

3/1 кабинет бр. 2 за физику 



(први спрат) 
3/2 кабинет бр. 5 за српски језик 

Иво Андрић (први спрат) 
димензија 

3/3 кабинет бр. 3 за математику 
+ физику + хемију 

3/4 кабинет бр. 8 за шпански + 
изборни програм Пикасо 

3/9 кабинет бр. 10 за француски 
Албатрос + изборни 
програм 

4/1 кабинет бр. 17 за 
филозофију + социологију  у 
Логос (трећи спрат) 

4/2   кабинет бр.18 за историју 
(трећи спрат) 

 4/3    кабинет бр. 1 за математику 
Милутин Миланковић (први 
спрат    

  4/4 кабинет бр. 11 за немачки и 
латински језик SPQR 
Germanicus Romanorum 
Hallo, Av  

4/9 кaбинет бр. 14 за енглески 
језик Вирџинија Вулф (други  
спрат ) 

1/2 кабинет бр.16 за 
психологију + верску 
наставу + грађанско 
васпитање Психа 

1/9 кабинет бр. 4 за српски + 
други страни језик Данило 
Киш (први спрат 

1/4 кабинет бр. 12 за енглески 
језик Вилијем Шекспир 
(други спрат) 

1/3 кабинет бр. 13 за хемију 
Димитриј Иванович 
Мендељејев 

1/1 кабинет бр. 6 за српски језик 
Милош Црњански (први 
спрат)  

 



ОДЕЉЕЊА 
СМЕНА Б 

КАБИНЕТ  
 

2/5 кабинет бр. 7 за математику 
Михаило Петровић Алас 
(први спрат)  

2/6 кабинет бр. 5 за српски језик 
Иво Андрић (први спрат)  

2/7 кабинет бр. 4 за српски + 
други страни језик Данило 
Киш (први спрат) 

2/8 кабинет бр.15 за верску 
наставу и грађанско 
васпитање (трећи спрат) 

2/10  кабинет бр. 10 за француски 
Албатрос + изборни 
програм (други спрат) 

3/5 кабинет бр. 11 за немачки и 
латински језик SPQR 
Germanicus Romanorum 
Hallo, Av  (други спрат) 

3/6 кaбинет бр. 14 за енглески 
језик Вирџинија Вулф (други  
спрат) 

3/7 кабинет бр.16 за 
психологију + верску 
наставу + грађанско 
васпитање Психа(трећи 
спрат) 

3/8 кабинет бр. 8 за шпански + 
изборни програм 
Пикасо(други  спрат) 

3/10 кабинет бр. 1 за математику 
Милутин Миланковић (први 
спрат) 

3/11 кабинет бр. 20 за биологију 
Јосиф Панчић  (трећи спрат) 

4/5   кабинет бр. 17 за 
филозофију + социологију + 
устав Логос (трећи спрат) 

 4/6     кабинет бр.18 за историју 
(трећи спрат) 

  4/7 кабинет бр. 19 за географију 



Јован Цвијић (трећи спрат) 
4/8 кабинет бр. 6 за српски језик 

Милош Црњански (први 
спрат) димензија 5.95 x 8.95 

4/10  кабинет бр. 9 за руски + 
изборни програм Москва 
(други спрат) 

1/5 кабинет бр. 3 за математику 
+ физику + хемију 
(први спрат) 

1/7 кабинет бр. 13 за хемију 
Димитриј Иванович 
Мендељејев(други  спрат) 

1/6 кабинет бр. 2 за физику 
(први спрат) 

1/8 кабинет бр. 12 за енглески 
језик Вилијем Шекспир 
(други спрат) 

 

 Први час по распореду часова за обе смене  је  час одељењског старешине.  Ученици не мењају 
кабинете током наставе, осим за  наставне часове када је  одељење подељено  на групе. 

 

   

ТЕРМИНИ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ЗА УЧЕНИКЕ ОДЕЉЕЊА 
ПРВИХ РАЗРЕДА 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРМИН  
(двориште гимназије, 

испод терасе) 
I1  16:30        
I2 16 :30          
I3 16 :30  
I4 17:00    
I5 17 :00      
I6 17 :00     



I7 17 :00    
I8 17 :00    
I9 17 :00    

 

 Родитељима ученика првог разреда  биће до почетка наставе достављени  мејлом  проступни 
подаци - налози за прикључење ученика  платформи  Осме београдске гимназије,, Google 
education''. Путем платформе тј корисничких налога  одељењске  старешине ће ученицима   
доставити  распоред часова  наставе  и остале  непходне  информације. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда користе своје  корисничке налоге на платформи школе 
као и претходне школске године.   

  


