
    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Обавештавају се родитељи, да се отварање основних школа за 

продужени боравак ученика спроводи у складу са одлукама и 

мерама Владе Републике Србије, праћења епидемиолошке 

ситуације у замљи и стручне процене републичког Кризног 

штаба. 

У складу са тим Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја је у циљу спречавања инфекције COVID-a 19 у 

школама које започиљу са образовно васпитним активностима 

почев од 11.маја 2020. године, издало следеће инструкције: 

- Према процени директора школе, а у односу на исказане 

потребе родитеља, школа може тражити од родитеља доказ 

о радном ангажовању родитеља (потврда од стране 

послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани 

родитељ у радном односу и да није могуће да им се 

организује рад од куће; 

- Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу 

да детету и себи измери температуру и да у случају 

повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе 

обавести директора школе; 

- Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски 

објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива нос и 

уста, дезинфикује руке на улазу у школски објекат 

препаратом на бази алкохола и пређе преко постављене 

дезобаријере за обућу и да уз минимално задржавање, 

размени информације са запосленима у школи који су 

задужени за прихват деце. Родитељ не треба да улази у 

школу, како при довођењу тако и при одвођењу детета на 

крају дана. Дежурно лице у школи ће бити задужено за 

прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по 

дете; 

- На уласку у школски објекат вршиће се бесконтактно 

мерење температуре родитеља и деце; 



- При довођењу или одласку деце задржавати међусобну 

удаљеност од 2 метра; 

- Родитељи могу доводити децу радним даном најраније у 

7.30, а по ученике је могу доћи најкасније у 16.30. Прихват 

деце је могућ у оквиру наведеног термина о чему родитељи 

треба за сваки наредни дан, унапред  да обавесте дежурног 

наставника; 

- Родитељ треба да обезбеди посебну флашицу са водом која 

ће бити само за потребе детета током боравка у школи; 

- Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у 

школу, а да им припреме и спакују ужину или суви оброк у 

складу са потребама и навикама детета; 

- Ученици ће  редовно пратити наставу на даљину, а у 

складу са временским приликама ученици ће што више 

времана боравити  у школском дворишту уз обавезан 

надзор наставника. 

- Све активности ученика ће бити организоване у малим 

групама тако да се међусобни контакти различитих група 

максимално избегну, као и њихови сусрети у ходницима, 

дворишту и тоалетима. 

- Током трајања активности продуженог боравка ученици 

ће се континуирано подсећати на коришћење средстава за 

дезинфекцију и чешће прање руку. 

     С обзиром на наведено истичемо да се партнерски односи са 

породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, 

размени битних информација о детету и породици, отвореној 

комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за 

превенцију COVID-19 изискује њихову доследну  и одговорну 

примену  како од стране запослених школе тако и од  родитеља 

деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  

 


