
На основу стручног упутства које су школе добиле од Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, а ради безбедног повратка у школе и боравка у њима током пандемије вируса COVID-19, у 

школској 2020/2021.године у школи се морају поштовати следеће мере заштите здравља ученика 

и запослених: 

 

Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини 

 За ученике, родитеље, наставно и школско особље биће организоване додатне едукације о начинима превенције 

и заштите од инфекције вирусом COVID-19 (часови одељењског старешине, тематска предавања, презентације, 

обавештења, брошуре и сл.);  

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину 

 Ученици, наставно и ненаставно школско особље не смеју да долазе у школу уколико имају повишену телесну 

температуру и/или симптоме респираторне инфекције; 

 Родитељи су у обавези да свако јутро провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу; 

 Наставно и ненаставно школско особље су у обавези да свако јутро провере телесну температуру пред полазак у 

школу. 

 Пре уласка у школу свим ученицима, запосленима и трећим лицима дежурни запослени дужан је да измети 

температуру бесконтактним топломером. Лица са температуром не могу да уђу у школу. 

Обавезно одржавање физичке дистанце од најмање 1,5m 

 Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара (пратити ознаке које ће бити 

постављене у дворишту и холу школе); 

 У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (велики одмор) у школи и дворишту школе 

не стварати гужве; 

 Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) док год то временске 

прилике дозвољавају; 

 Приликом одласка ученика у тоалет треба да се поштују правила одржавања физичке дистанце (чекати у реду са 

размаком од најмање 1,5m, број ученика који истовремено бораве у тоалету не сме да буде већи од броја кабина). 

Ношење маски 

 Ученици као и наставници и школско особље обавезни су да носе маске све време боравка у школи. Може се 

користити било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан 

начин тако да покрива нос и уста; 

Опште препоруке за ученике током боравка у школи 

 С обзиром на то да је време трајања часова краће (30 минута), као и време одмора (мали одмори од по 5 и велики 

од 20 минута), препоручује се да ученици са собом донесу ужину и флашицу са водом или соком, како не би било 

потребе за напуштањем школског дворишта током боравка у школи (понесу од куће или купе пре доласка у 

школу); 

 На часове треба долазити на време и редовно и поштовати правила рада у учионици током пандемије (истакнута 

у свакој учионици на видном месту). Улазак у школу за време часа није дозвољен; 

 У школи се примењује комбиновани облик наставе. Код часова теорије одељења се деле на две групе, од којих 

једне недеље једна долази у школу, а друга наставу прати на даљину и тако наизменично. Код часова вежби, 

практичне наставе и других предмета код којих се одељење дели на групе по наставном плану и програму, настава 

се увек одвија у школи, по усвојеном распореду. У школи се као платформа за учење користи Гугл учионица. Сви 

предвиђени облици садржаја и начина реализације наставе по комбинованом моделу, у оквиру сваког предмета, 

су обавезни.  Ученици треба да су подједнако активни и током наставе - у школској, као и у Гугл учионици. 



 Оцењивање ученика спроводи се у школи. Вредновање постигнућа и напредовања ученика. као и оцењивање 

ученика вршиће се у складу са важећим правилником о оцењивању (формативно и сумативно оцењивање). Свака 

активност ученика ће се евидентирати и вредновати у складу са његовим ангажовањем: 

 Ученици су у обавези да се придржавају школских правила понашања. Непоштовање правила подразумева 

дисциплинску и материјалну одговорност. Сваки облик или сумња на елементе насиља, укључујући и дигитално 

насиље (преко интернета) је неприхватљив и поступаће се у складу са Протоколом о поступању у установи у 

одговору на насиље, злостављање, занемаривање. 

Одржавање хигијене током боравка у школи 

 Школа је пре почетка школске године дезинфикована од стране овлашћене фирме. Све просторије школе, а 

посебно оне у којима бораве ученици, редовно ће се чистити, дезинфиковати и проветравати; 

 Обавезна је дезинфекција руку пре уласка у школу, као и редовно прање руку – најмање 20 секунди водом и 

сапуном, након коришћења тоалета, пре конзумирања хране и пића. Средства за дезинфекцију руку биће доступна 

на ходницима, у учионицама и тоалетима. Дезинфиковање руку дезинфекционим средствима не представља 

замену за прање руку водом и сапуном; 

 У циљу заштите од инфекције вирусом не треба  делити храну, пиће, прибор за јело и хигијену, као ни прибор за 

школу и личне предмете (телефоне, кључеве и сл.); 

Уклањање отпада 

 У свакој учионици се налазе корпе за одлагање смећа, а у ходницима и испред школе посебне канте за одлагање 

хигијенског отпада (маске, рукавице и сл.). Не треба додиривати канте рукама; 

Поступак са ученицима и запосленима у школи, ако се појаве симптоми респираторне инфекције са 

сумњом на COVID-19 

 Уколико се симптоми појаве ван школе обавезно је  јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног Дома здравља. 

Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара. 

 Уколико се симптоми код ученика појаве у школи, ученик ће бити смештен у празну учионицу/просторију 

предвиђену за изолацију, а родитељи ће бити одмах обавештени као и надлежни завод/институт за јавно 

здравље.  

Комуникација и сарадња са родитељима/старатељима/другим законским заступницима и трећим 

лицима 

 Родитељи/старатељи/други законски заступници и трећа лица која имају потребу да дођу у школу потребно је да 

свој долазак најаве и закажу путем телефона школе 019/730-350; 

 Све битне информације родитељима/старатељима/другим законским заступницима биће доступне:  

- путем изабраног канала комуникације са одељењским старешином (телефон, СМС, Вибер, Месинџер, мејл и др.), 

- објављене на званичној Фејсбук страници школе и  

- доступне на огласној табли, која ће бити постављена при уласку у школско двориште, код главне капије. 

Поштовани родитељи/старатељи/други законски заступници ученика, на крају бисмо вам упутили једну велику 

молбу. Ваша деца у школи, у комбинованом моделу наставе и са скраћеним часовима, проводе мање од 4.5 сата 

дневно. Школа ће се постарати да за то време они имају све услове за безбедан боравак и учење. Током 

преосталог времена у току дана,  које они проведу у кући и ван ње, неопходно је да буду једнако пажљиви и 

одговорни и да својим понашањем заштите и себе и друге. Без тога, без краткотрајног избегавања високоризичних 

окупљања која подразумевају неношење маске, непостојање дистанце, дељење хране, пића и слично, све напред 

наведене мере које школа предузима биће унапред су осуђене на неуспех. Зато вас молимо да о томе непрекидно 

водите рачуна. 

Имамо поверења у вас, рачунамо на вашу сарадњу и подршку у настојању да ова школска године за вашу децу буде 

што мање стресна, безбедна и успешна. Будимо одговорни према себи и другима. 

 

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ! 


