
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

о организацији рада на почетку школске 2020/21.године и мере за спречавање
ширења Korona virusа COVID-19 у школи

Драги наши ђаци и родитељи,

Школска година за све ученике почиње 1. септембра 2020. године.

Ученици у школу улазе на главни улаз, а по завршетку наставе излазе: појединачно на главни излаз док
групно на излаз из дворишта. Родитељи, односно особе које доводе децу у школу, не улазе у зграду
школе, већ децу прате до улаза у школску зграду, где их преузима дежурни наставник који обавезно носи
заштитну маску. Кад долазе по децу, чекају их на улазним вратима и о свом доласку обавештавају
телефоном наставника у боравку или на портирници код улаза дежурну теткицу.

Лични пратиоци деце који су нам велика помоћ у раду првих 14 дана не улазе у зграду школе услед
примене мера заштите здравља ученика и запослених и поштовање потребе да се за боравак у учоници
обезбеди 4 m2 по детету као и постепеног увођења ученика и запослених у колектив. Након прве две
недеље биће извршена процена ове одлуке. За време одсуства личних пратоца организовани су 6
дефектолога за помоћ ученицима у школи.

За ученике који долазе организованим превозом важно обавештење да се услед измене превозника
утврђује најадекватније трасе за све четири линије јер предложене руте од стране превозника су биле
нефункционлне. Превоз ће кренути након утврђених нових рута а најкасније од 07.09.2020.године о чему
ће родитељи бити детаљно обавештени.  Мера за смањење ризика уноса корона вируса у школску средину
је мерење телесне темнературе ученика и особа који их прате пре уласка у аутобус од стране
организованог пратиоца ученика у аутобусу.

За све ученике је организована исхрана (ужина и ручак) у складу са препорукама за заштиту здравља
ученика и запослених.

Организација наставе за ученике првог циклуса (први, други, трећи и четвррти разред)

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Стручним упутством за
организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. години од
12.08.2020. године за ученике првог циклуса планирана је реализација наставе кроз непосредан образовно
– васпитни рад у школи.

Настава ће се одржавати по следећем распореду:

РАСПОРЕД ЗВОНА- ПРВИ ЦИКЛУС
час Први и трећи разред Други разред Четврти разред
1. 8,00 – 8,30 8,00 – 8,30 8,00 – 8,30

2. Пауза за ужину 15 мин. 8,35 – 9,05 8,35 – 9,058,45 – 9,15

3. 9,20 – 9,50 Пауза за ужину 15 мин. 9,10 – 9,409,20 – 9,50

4. 9,55 – 10,25 9,55 – 10,25 Пауза за ужину 15 мин.
9,55 – 10,25

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОД 10,25 – 14,00



Продужени боравак је организован у већем броју група од стандрдне организације услед броја ученика.
За пар ученика који остају дуже организована је продужена група у боравку.

Организација наставе за ученике другог циклуса (пети, шести, седми и осми разред)

За ученике старијих разреда настава ће бити организована поделом разреда на две групе А и Б.

Група А ће имати наставу у школи понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком.
Следеће недеље – групе се ротирају (група А има наставу уторком и четвртком, а група Б понедељком,
средом и петком).

Ученици који одређених дана не похађају наставу у школи и ученици коју наставу похађају на даљину,
пратиће часове РТС–а и добијати материјале које су наставници користили за часове у школи.

Настава ће се одржавати сваке недеље у школи по следећем распореду:

РАСПОРЕД ЗВОНА- ДРУГИ ЦИКЛУС
час СМЕНА А СМЕНА Б
1. 8,00 – 8,30 8,00 – 8,30

2. 8,35 – 9,05 8,35 – 9,05

Пауза за ужину 15 минута:  V  (VII)
У дворишту је: VI  (VIII)

3. 9,20 – 9,50 9,20 – 9,50

4. 9,55 – 10,25 9,55 – 10,25

Пауза за ужину 15 минута:  VI  (VIII)
У дворишту је: V  (VII)

5. 10,40 – 11,10 10,40 – 11,10

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОД 11,10 – 14,00

Ученици не мењају учонице за време наставе и у истим учоницама настављају продужени боравак.

Чишћење и дезинфиковање учионица у којима је смештен продужени боравак – 10,25 до 11.

Ученици треба да носе маске при уласку у школу па све до доласка до своје клупе такође се препоручује
да ученици све време боравка у школи носе маску али она се може одложити док ученик седи у својој
клупи и слуша наставу.



РОДИТЕЉ  ТРЕБА  СВАКО  ЈУТРО  ДА  ПРОВЕРИ ТЕЛЕСНУ ТЕНПЕРАТУРУ СВОЈОЈ  ДЕЦИ ПРЕ
ПОЛАСКА У ШКОЛУ.

Уколико се мерењем телесне температуру на улазу у школски аутобус или  на улазу у школу установи
повишена телесна тенпература код ученика он се враћа кући заједно са родитељем или особом која га
довеле у школу.

Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену температуру и/или симптоме респираторне
инфекције. Родитељ услед изостнка детета из школе није у обавези да правда изостанке.

Молимо вас за максималну сарадњу и добру комуникацију са одељењским стерешинама које ће
бити свакодневно са Вама у контакту и на располагању за све дилеме, питања и предлоге.

ПРЕПОРУКА ЗА РОДИТЕЉЕ ЗА КОД КУЋЕ:
 Одмах по уласку у дом оперите себи и својој деци темељно руке сапуном и топлом водом;
 Све играчке са којима се дете игра у кући свакодневно опрати;
 Оперите и дезинфикујте наједноставнијим средствима попут асепсола, све предмете као што су

гелендери, браве, ланци потезачи на водокотлићима и слично;
 Проветравајте просторе у коме дете борави и омогућите му боравак на отвореном, паркић, тераса,

двориште…
 Заједно са децом пијте доста што топлије течности ,супе,чајеве, компоте…
 Проверите одрасле особе у вашем окружењу да ли су путовали у земље у којима влада епидемија;
 За сваку промену у здравственом стању Вашег детета обратите се изабраном педијатру.
 Избегавајте у овом периоду одвођење деце у просторе за окупљања,попут играоница…

Пријем ученика је организован од 7,00 часова. На пријему ће две медицинске сестре да мере температуру
ученицима и запосленима и да врше дезинфекцију руку.

У школским просторијама за време наставе и на одморима важиће епидемиолошке мере Кризног штаба за
сузбијање заразних болести KOVID -19. Детаљан протокол придржавања хигијенско – епидемиолошких
мера ученици ће добити на првом часу од својих одељењских страешина, а родитељи на родитељским
састанцима.

Запослени у установи су веома озбиљно припремљени да учине максимум за здрав и
безбедан боравак деце у школи.
Установа има на располагању довољну количине свих средстава за одржавање хигијене,
прања и дезинфекције.

Очекујем да ће мо сви максимално поштовати мере заштите здравља јер је здравље највеће богаство
које поседујемо као и наша деца коју сви треба да чувамо и штитимо. Желим свима добро здравље!

У Београду

28.08.2020. Директор школе

Силвана Павловић,с.р.


