
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ 
школска 2020/2021. година 

септембар 20120. 
 

 
Поштовани родитељи/старатељи, 
Обавештавамо Вас да ће ОШ „Ђура Јакшић“, Ковин предузети све потребне мере заштите 
како би створило сигурно и здраво окружење за ученике и запослене у складу са важећим законским 
прописима и Планом примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења 
епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2. 

 
Током периода у којем важе препоручене мере заштите услед пандемије изазване заразном болести 
COVID – 19, потребно је примењивати све препоруке за превенцију наведене болести које су издате од 
стране надлежних органа. Наведена правила важе за сва лица без изузетка. 

 
Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме 
респираторне инфекције. Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред 
полазак у школу. Ученицима ће дежурни 
наставници приликом уласка у школу мерити температуру бесконтактним топломером. Такође ће сваки 
ученик дезинфиковати руке дезинфекционим средством које обезбеђује школа. 

 
Поступак са ученицима који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19: 

 
          Уколико се симптоми појаве ван школе: 

Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног Дома здравља. Ученик не долази у 
школу. Родитељ о томе обавештава одељенског старешину. Даље пратити препоруке лекара. 

 
          Уколико се симптоми појаве у школи: 

При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције или услед већег повећања телесне 
температуре током боравка у школи, ученик ће бити смештен у 
празну учионицу која је одређена за изолацију (учионица за музичку/ликовну културу), при чему би у 
таквој ситуацији родитељи били одмах обавештени и у обавези да одмах дођу по дете. О ученику, у 
соби за изолацију, до доласка родитеља, бринуће једна особа користећи маску и рукавице. Након 
одласка детета, просторија ће бити очишћена и дезинфикована. Услед наведене ситуације, школа 
обавештава и надлежни институт/завод за јавно здравље 

 
Потребно је одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра 

 
У учионицама ће бити највише 15 ученика. У свакој клупи ће седети по једно дете. Ученици неће мењати 
учионице. Изузетно, ученици ће према унапред утврђеном плану током појединих часова имати 
кабинетску наставу у кабинету за физику, хемију, биологију, технику и технологију и информатику и 
рачунарство. 

 
Активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање) неће бити 
реализоване. 

 
Током часова физичког васпитања неће бити колективног спорта. 

 
У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и 
дворишту не треба стварати гужве. Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до 
улаза у школску зграду. Ученике млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник. 

 
У тоалет може да улази онолико деце колико има кабина. Испред тоалета чека се у реду са поштовањем 
физичке дистанце од најмање једног метра. Пре изласка из тоалета, ученик је у обавези да руке опере 
течним сапуном и обрише их убрусе (технике правилног прања руку биће истакнуте у сваком тоалету).



У школи се неће организовати прославе, приредбе, као ни организоване групне посете местима где се 
очекује окупљање већег броја особа, излети и др. 

 
Ученици, школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске. Маску 
ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и 
приликом одговарања и сваког разговора. Маска се обавезно користи и приликом било ког кретања ван 
клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Маска се може одложити у периоду када ученик седи у 
својој клупи и слуша наставу. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, 
епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста. 
Родитељи су у обавези да детету обезбеде маску за лице која се пере (платнена) или мења свакодневно 
(једнократна). 

 
У тоалетима ће бити постављени течни сапуни и папирни убруси. 
У учионицама, као и на на свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале биће постављена 
дезинфекциона средства на бази 70% алкохола која ће се користити уз обавезни надзор 
наставника/дежурног наставника. 
Ученик не сме позајмљивати ствари/предмете (тј. прибор, пиће итд.) другим ученицима. Спроводиће се 
редовно чишћење и дезинфекција школског простора и ђачких клупа. 
Током великог одмора планирано је проветравање учионица, а између група које долазе у 
школу проветравање учионица, чишћење и дезинфекција. 
 

Приликом доласка у библиотеку, ученици се јављају библиотекару школе на улазу у библиотеку. 
У библиотеци може бити само један ученик са библиотекаром. 
Враћене књиге морају бити у карантину за књиге 48 сати. Враћена књига се може издати другом ученику 
само након наведеног времена у карантину. 
 
Родитељ је у обавези да, приликом довођења детета у школски објекат, обавезно носи маску тако да маска 
прекрива уста и нос. 
 
Поред ношења маске, родитељ/старатељ или треће лице које улази у школу мора да пређе преко 
постављене дезобаријере за обућу, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70 одсто алкохола и да 
уз минимално задржавање, размени информације са запосленима у школи који су задужени за прихват 
ученика (дежурни). Родитељи би требало да избегавају непотребне доласке тј. уласке у школу. Неопходно је 
да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из школе задржавају прописану 
физичку дистанцу. 

 
Ужина неће бити организована у школи од стране школе. Ученици могу понети своју ужину у школу, при 
чему је потребно: 

          да се оброци служе у учионицама 

          ужина конзумира у учионици искључиво током великог одмора 

          да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног и по метра у сваком правцу 

          помоћно особље пре јела обрише алкохолом површине на којима ће се служити храна 

          наставник у учионици проверава примену мера 

          да деца оперу руке пре јела 

          деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану 

 
Сугерише се родитељима да деца доручкују (нижи разреди)/ручају (виши разреди) пре доласка у школу, а 

у складу са потребама и навикама детета. За ученике у продуженом боравку биће обезбеђена исхрана, при 
чему ће се приликом допремања, сервирања и конзумирања хране поштовати све мере за спречавање 
ширења COVID-19 вируса. 

 
Родитељи треба да обезбеде детету посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током 
боравка у школи. 

 
Родитељи треба да обавесте одељењског старешину у случају да унапред знају да дете неће наредног дана 
доћи у школу, као и разлог одсуства. 
 
Учење на даљину 
 
За ученике чисји су се родитељи изјаснили за недолазак детета у школу због лоше епидемиолошке 
ситуације, школа ће путем школске платформе за учење на даљину организовати онлајн наставу као 
додатак ТВ настави. Школску платформу за учење на даљину ће користити и ученици који редовно долазе у 
школу. Школска платформа ће се користити и након престанка пандемије коронавируса и то као средство 
за пружање додатних садржаја ученицима, као и за пружање додатне подршке ученицима у савладавању 
појединих наставних садржаја. У случају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја донесе 



одредбу о прекиду образовно-васпитног рада, тада ће се комплетна настава пребацити на онлајн наставу 
при чему ће се интезивно користити шлколска платформа за учење на даљину. 

 
Школа предузима све неопходне мере да спречи да ученици буду изложени неприкладним онлајн 
садржајима и насиљу на интернету приликом коришћења платформе за учење на даљину, при чему није 
могуће у потпуности елиминисати сваки ризик од таквог излагања.  
Родитељи/старатељи морају бити свесни чињенице да деца претражују интернет и од куће или са других 
локација ван школе, и да школа у то нема увид пошто се тада не користи школска мрежа, тако да су  у том 
случају родитељи/старатељи одговорни за контролисано коришћење интернета од куће током учења на 
даљину.  Родитељи  и  старатељи не би требало да коментаришу, деле или дискутују учење на даљину на 
било ком јавном форуму, што подразумева и коментаре о појединим наставницима и ученицима. 
 
Општа правила о безбедности наставе на даљину 
 
Основно правило школе је да се сви ученици, у сваком тренутку, понашају лепо, разумно и показују учтивост, 
обзирност и поштовање према другима док учествују у било ком облику учења на даљину који подразумева 
интеракцију са другима. Од посебног значаја је да се осигура безбедност ученика приликом наставе на даљину, 
због чега је важно да ученици  правилно примењују  безбедносне протоколе. Веома је важно да ученици  
разумеју важност постојања безбедне средине за учење на даљину како за себе тако и за друге ученике и да 
разумеју правила која имају за циљ да заштите ученике и наставнике. 
школу и породицу.  
Током учења на даљину, ученик користити сме да користи технологију само за сврху учења и онако како је то 
одредио наставник. Ученик ће бити одговоран за своје поступке током учења на даљину. Ученик не сме делити 
своју лозинку или било које личне податке. Строго је забрањено намерно приступати, слати, качити на 
интернет, скидати са интернета или претраживати материјале који би могли да буду увредљиви или илегални; 
Уколико ученик случајно наиђе на било који неприкладни материјал, такав одмах мора пријавити свом 
наставнику, школи, родитељу/старатељу; За време учења на онлајн платформи, ученик не сме правити 
фотографије екрана, слике екрана (screenshot), делити или на било који други начин снимати онлајн лекције. 
Уколико се осети непријатно у вези било ког аспекта учења на даљину, ученик о томе мора одмах обавестити 
наставника, школу, родитеља/истаратеља. Школа задржава право да надгледа активности ученика приступом 
школском систему за учење на даљину. Све активности ученика у оквиру школске платформе за учење биће 
забележене. 
 
Дигитално  насиље 
 
Сви ученици имају право на неометан школски живот без вршњачког насиља, што подразумева и активности 
током учења на даљину, и сви носе одговорност да обавесте надлежне  органе школе уколико примете било 
који вид дигиталног насиља. Ученици који сматрају да су жртве дигиталног  насиља, или су сведоци 
вршњачког дигиталног над другим ученицима, треба одмах да о томе обавесте свог разредног старешину, 
школу, родитеља/старатеља. 
Ученик се не сме упуштати у било какав облик понашања који има за циљ насиље над другима и мора да 
поштује правила школе против вршњачког/дигиталног насиља. Уколико је ученик изложен 
вршњачком/дигиталном насиљу или је забринут/а задруга/другарицу, брата, сестру или било ког другог,  то 
мора одмах пријавити свом одељењском старешини или родитељу/старатељу. Уколико постоје сумње у вези 
са дигиталним насиљем, ученик треба сачувати доказе о насиљу као што су текстуалне поруке и имејлови. 

 
 

О свим променама и евентуално новим мерама, родитељи ће бити обавештени путем сајта школе, као и 
писменим обавештењима која ће бити истакнута на видним местима. 
 

Директор школе 
 

_______________ 


