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Понашање ученика у продуженом боравку у складу са епидемиолошким мерама: 

• Боравак је организован тако да осигурава безбедност и здравље свих ученика и запослених у складу са 
препорукама надлежних органа и институција. 

• Свако јутро пре доласка у школу родитељи су дужни да себи и детету измере температуру. 
• Ако се дете осећа уморно, кашље, има проблем са дисањем, изгубило је чуло мириса не долази у 

школу/продужени боравак.  
• Приликом доласка у продужени боравак потребно је да ученици држе прописану дистанцу. 
• Ученик обавезно носи маску при боравку у школи осим кад седи и ћути. 
• Како је препоручено, кад год то временски услови дозволе, ученици ће проводити време у школском 

дворишту након завршених обавеза. 
• У складу са мерама биће организован ручак. У трпезарији ће  ученици  седети на прописаној удаљености, 

без контакта. 
• Приликом одласка у тоалет, ученик  мора имати маску и водити рачуна о заузетости. У тоалету сме да 

буде онолико ученика колико има кабина.Коришћење лавабоа за прање руку мора бити уз безбедну 
дистанцу. 

• Партнерски однос између  школе и породице, који се заснива на узајамном поверењу, поштовању, 
размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности, неизоставна 
је карика у спровођењу за превенцију инфекције  COVID 19 које изискују њихову доследну и одговорну 
примену како од стране запослених, тако  и од стране ученика и родитеља. 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе 
___________________ 

                                                                                                                         Горан Шоботовић  

Информатор 
1. Потврду о запослењу и немогућности рада од куће, пријаву и анкету предати одељенском 

старешини  1.9.2020.године ученици првог разреда, а ученици другог разреда по договору.  
2. Ученик продуженог боравка у школу улази/излази увек на главни улаз. 
3. Особа која доводи/узима дете поштује сатницу и не улази у школу већ се обраћа помоћном 

особљу, носи заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду. 
4. Доручак није организован, дете би требало да доручкује пре доласка у продужени боравак. 
5. Ручак ће се организовати у малим групама од 11:30 до 14:30, 20 минута за сваку групу.   
6. Ручак можете отказати/наручити до 14:30  за наредни дан. 
7. Ручак се плаћа (авансно) до 10. у месецу за тај месец. Сви ручкови који се одјаве биће 

умањени на уплатници за наредни месец. 
8. Уплатницу добијате од учитеља продуженог боравка са умањеним износом због одјављених 

оброка из претходног месеца. 
9. Радни, ненаставни дани су: Свети Сава и Дан школе, по школском календару. 
10. На књигама, свескама, кесама, јакнама, дуксевима, патикама,... напишите име, презиме, 

разред и одељење Вашег детета.  
11. Због алергијских реакција сваки ученик би требало да има сопствено средство за 

дезинфекцију руку.  
12. Забрањено је доношење мобилног телефона, паметног сата, сличица, новца (сем спакованог 

у коверту са именом и презименом детета и учитеља). 
13.  Куповину ужине и школског прибора обавите са дететом пре доласка у школу.  
14.  За све информације можете се обратити учитељима продуженог боравка : 
      Ивана Шушњар 064/878-9323, 

Весна Драгаш 064/338-4433 
Јелена Петковић 064/8789-320 
Данка Пештерац 064/2432-369 
Наталија Ђурђевић 064/8292-505 
Mилан Цветковић 062/8769-246 

 


