
Упутства о примени мера заштите за ученике , наставнике, родитеље и остале запослене у 

време трајања пандемије ковид 19 

 

Поштовани учесници у раду школе,сви који сте укључени у процес образовно –васпитног 

рада у школи за време трајања пандемије Ковид 19, 

У новонасталим условима рада и начинима одвијања наставе, приморани смо да 

променимо понашање како би смо безбедно остварили наше заједничке циљеве , за које 

се сви залажемо. Укратко ћемо Вам изложити начине рада и понашања у новонасталиој 

ситуацији, којих смо сви у обавези да поштујемо и спроводимо. 

Дакле идемо по реду: 

1. Обавеза ношења заштитних маски за све који раде и бораве у школи. Врста маске која 

се мора носити није стриктно прописана.Ученици могу скинути маску док бораве на свом 

месту, али када причају или одговарају у току часа, морају ставити маску.Маска се 

обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор 

или  у тоалет. 

2.Обавеза мерења  телесне температуре пре поласка у школу. У случају било које 

респираторне инфекције или болести запослени и ученици не могу долазити у 

школу.Родитељ је у обавези да сваког јутра пре доласка у школу измери температуру свом 

детету. 

3.Родитељи не могу улазити у школу за време одвијања наставе, ни на одморима-дакле 

све време док ученици бораве у школи, и своју децу могу допратити само до улазних 

врата. 

4. Настава у млађим разредима одвија се увек пре подне у малим групама у школи,од 

понедељка до петка, сваког дана,и преко Гугл учионице и платформе РТС Планета  као  

наставе на даљину, такође сваког дана, од понедељка до петка. У старијим разредима 

настава се одвија увек у послеподневним терминима од 13/30 часова у малим групама, 

наизменично у школи и путем наставе на даљину-преко програма РТС 3 и Гугл учионице. 

И у млађим разредима као и устаријим ученици су подељени у две групе. Млађи разреди 

у првој групи похађају наставу од 8-10/30 у првој групи, а у другој групи, од 10/45-12.30 

часова.Старији разреди долазе у школу-прва група: једне недеље понедељком, средом и 

петком од 13-17/10 часова,  а друга група уторком и четврком од 13/30-17/10часова. 

Следеће недеље групе се ротирају и замењују своја места , у млађим као и у старијим 

разредима.  Свака група броји до 15 ученика 

5. Часови трају 30 минута. Између часова одређени су одмори од 5, 10 и 15 минута и паузе 

за дезинфекцију између боравка група у млађим  и старијим разредима.За време одмора 

ученици не смеју напуштати школско двориште. Препоручује се да ученици понесу ужину 



у школу или да ако се ради о ученицима старијих разреда, ручају пре поласка у школу и 

понесу ужину у школу. 

6. Исхрана ученика у продуженом боравку одвија се у школи, такође по групама до 15 

ученика. Препорука је да ученици ручају у својим учионицама у којима ће се претходно 

обавити дезинфекција и у трпезарији школе. 

7. Ученици млађих разреда могу похађати боравак, али такође подељени у групе по 15 

ученика у периоду од 8-16/30 часова, уз претходно достављену потврду разредном 

старешини , који родитељи добијају од послодавца, да родитељи морају обављати посао 

у фирми-предузећу. Рок за достављање потврде за продужени боравак је 

3.9.2020.Продужени боравак почиње са радом од 7.9.2020. 

8. Обавеза редовног прања руку течним сапуном и коришћење дезифенкционих 

средстава које је обезбедила школа.  

 Редовно прање руку 

• Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 

секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција 

руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном 

уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно 

опрати руке водом и сапуном.  Школа ће поставити  постере, као подсетнике о правилном 

прању руку, на свим местима где се руке перу и реализовати едукацију ученика и 

запослених у првој недељи септембра о начинима заштите од КОВИДА 19. 

• Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре 

спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у 

марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и 

мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји 

потреба. 

• Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале постављена су 

дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор 

наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку постављен је течни 

сапун (нпр. тоалети, учионице). 

9. Ученици не мењају учионице, односно  настава за једано одељење одвија  се увек  у 

истој учионици. 

10.Потпуно обустављање свих активности код којих је могуће појачано стварање аеросола 

(певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, 

нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а  индивидуалне 

спортове (гимнастика и сл.) одржавати уз обезбеђено одстојање, проветравање и 

дезинфекцију целе сале.  Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када 



год је то могуће и реализацију наставног програма организовати тако да се избегне 

блиски контакт, односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим 

правцима. 

11.  Ученици неће користити свлачионице, већ је за наставу физичког потребно да тога 

дана када имају час физичког васпитања, понесу патике и обуку тренерку у којој могу 

доћи на наставу. 

12. Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великих 

одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском 

дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају. 

13. Дежурни наставници  ће организовати коришћење тоалета тако да у тоалет 

улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са 

поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра. 

14.Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете 

местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете, екскурзије и др. 

У нади да смо Вам појаснили и детаљно објаснили све захтеве са којима ћемо се заједно 

сусретати, желимо да нам свима пожелимо успешан почетак шк.2020/21. године. 

 

Колектив ОШ ,,Вожд Карађорђа“ у Јакову,27.8.2020. 


