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УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА 

УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Поштовани родитељи,  

 

 

У име Тима за безбедност и здравље Основне школе "Ратко Митровић" хтео бих да Вам 

скренем пажњу на одређена правила које морамо поштовати како би обезбедили безбедан 

и несметан рад ученика и запослених у школи за време пандемије вируса. 

 

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно - васпитног рада у основној 

школи у школској 2021/2022. години образовно-васпитни рад организоваће се према 

моделима образовно-васпитног рада у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, 

као и актуелних препорука и мера надлежних институција ради обезбеђивања заштите 

здравља ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и 

остваривања права ученика на образовање.  

 

Упутство каже да ће школска година започети по првом моделу. У складу са тим за све 

ученике првог и другог циклуса обавезна настава, као и остали облици образовно-

васпитног рада организују се према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу 

истовремено. Час наставе траје 45 минута. Наставa је организована тако да свако одељење 

(група) има своју учионицу, односно да током малих одмора нема промене 

учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и 

коришћења одређене опреме и наставних средстава.  Рад у продуженом боравку организује 

се у складу са Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и 

продуженог боравка и уз примену свих прописаних епидемиолошких мера заштите, са 

посебним нагласком на огранизацији исхране и слободног времена ученика.  

 

Веома је важно, а ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, као и 

остваривања права ученика на образовање, да се родитељи, ученици и запослени у 

потпуности придржавају актуелних препорука и мера надлежних институција и органа. 

Ове Препоруке, садрже конкретне смернице за поступање у погледу примене пет кључних 

мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама, а то су:  

 

1. Доследна и исправна употреба маски у  простору школе од стране свих лица                          

(ученика и  запослених). 

2. Физичка дистанца према могућностима школе  (може и мања од 1 метра). 

3. Хигијена руку и респираторна хигијена. 

4. Чишћење и дезинфекција простора школе у  целини.  

5. Успостављена сарадња са надлежном  здравственом службом, а посебно са 

надлежним  ИЈЗ/ЗЈЗ. 
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Уз адекватну примену прописаних мера, као што су ношење маски, одржавање  растојања, 

проветравање просторија, чишћење и дезинфекција простора, дезинфекција руку,  

смањење активности у којима долази до масовних окупљања и неконтролисаног блиског  

контакта међу особама, доводе до тога да ризик од преношења инфекције међу ученицима 

и  наставницима буде нижи него што је то ризик од заражавања вирусом у заједници у 

свим  другим условима.  

 

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце наше школе је  обавезна 

током боравка у затвореном простору, с тим да је неоходно редуковати број  посетилаца и 

омогућити посету само у случају неопходности.  

 

Ученик треба да носи маску од уласку у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се 

обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. Маска се обавезно 

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

тоалет.  Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, 

епидемиолошка  или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – 

тако да покрива нос,  уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или 

овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима. Уколико je обухват 

вакцинацијом међу ученицима у одељењу већи од 70%,  ученици који су вакцинисани нису 

у обавези да носе маску током часа. У свим осталим горе  наведеним ситуацијама, 

употреба маске је обавезна. Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није 

неопходна,  уз одржавање физичке дистанце.  

 

У условима када школе раде по првом моделу организације образовно - васпитног рада  

физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није неопходна међу 

децом (могућа је организација наставе са целим одељењима у трајању од 45 минута). 

Могућа је организација наставе музичке културе и физичког и здравственог  васпитања, 

као и ваннаставних активности (хор, спортови).  

 

Активности у којима се остварује блиски контакт између ученика (колективни  спортови) 

биће реализовани само под условом да у одељењу нема потврђених случајева инфекције  

SARS-CoV-2 међу ученицима током претходних 14 дана. У супротном, реализација ових  

активности биће организовна без блиских контакта између ученика тј. биће укинути 

колективни спортови).  Ученици да одржавају међусобну физичку дистанцу од најмање 1 

метар у  свлачионицама.    Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном 

(у школском  дворишту) када год то временске прилике дозвољавају.  

 

Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза у  

школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста преузима  

дежурни учитељ/наставник. Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце 

у школским установама је  обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је 

неоходно редуковати број  посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности.  
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У случају појаве потврђених случајева инфекције вирусом SARS-CoV-2 у школи, 

процедура која укључује модификовани карантин у кућним условима је следећа:  

Ученик се смешта у празну учионицу/просторију одређену за изолацију, а  затим се 

обавештава родитељ/старатељ који треба одмах да одведе дете у COVID-19 амбуланту  

надлежног Дома здравља. О ученику у соби за изолацију, до доласка родитеља/старатеља,  

брине једна особа користећи маску, а просторија се након одласка ученика чисти и 

дезинфикује.  

 

Карантин у кућним условима подразумева да карантин престаје након 10. дана. Престанак 

карантина у  кућним условима након 10. дана не укључује тестирање на SARS-CoV-2, али 

укључује дневно праћење појаве симптома  инфекције. Особе које нису развиле никакве 

симптоме инфекције могу похађати наставу у школи након 10. дана уз обавезно  ношење 

маске 14 дана од почетка карантина у кућним условима и у затвореном и на отвореном 

простору. 

 

Уколико се симптоми COVID-19 појаве ван школе  не одлазити у школу и истовремено 

обавестити надлежну особу у школи. Јавити се у  COVID-19 амбуланту надлежног Дома 

здравља. Пратити препоруке лекара из COVID-19  амбуланте.  

 

Пошто је ситуација таква да је склона променама, у складу са тим ће се и мењати начин 

рада школе и организовања наставе. Директор у сарадњи са члановима Тима за здравље и 

безбедност ће се трудити да редовно обавештава родитеље и ученике о свим променама у 

раду и функционисању школе. Ми Вам свакако стојимо на располагању у разјашњавању 

свих недоумица и сигурни смо да ћемо само заједничким напорима успети да обезбедимо 

што квалитетнији образовни процес уз највећу могућу безбедност свих у нашој школи. 

 

 

С поштовањем, 

 

Душан Павловић, 

руководилац Тима за безбедност и здравље 


