
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. ГОДИНУ 





АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ за 2020/21. год. 
САДРЖИ: 

 

 
1. Извод из Правилника о посебном програму образовања и 

васпитања бр 110/2020 на основу кога су планиране и 
активности и организација рада и ритам радног дана школе 

 

 
2. Оперативни план рада школе послат Школској управи ( модел 

по коме се ради, сатница звона, распоред рада боравка, број 
група, исхрана, распореди дежурстава наставника, праћење 
напредовања ученика, додатни начини пружања подршке 
ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на 
породични контекст, платформа за онлине учење и начин рада, 

начин праћења рада и вредновања оперативног плана) 
 
 
 

 
3. Упутства и протоколи понашања у вези са ковид 19 за све 

запослене- наставно и ненаставно особље, за родитеље и ученике 



. 
 

Посебни програм образовања и васпитања 

Посебан програм образовања и васпитања, упутство о организацији и раду и 
оперативни план рада школе. 

 

Распоред и трајање часа 
 

Школа у складу са планом и програмом наставе и учења и препорукама за 
организацију и реализацију наставе (у даљем тексту: Препоруке) врши распоред 
обавезних предмета, изборних програма и активности, односно утврђује распоред 
часова у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуација и околности. 

Час непосредне наставе са ученицима траје 30 минута. 
 

Организација и реализација наставе 
 

Препоруке и план реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, 
ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности (у даљем 
тексту: План) су полазна основа за планирање, организацију и реализацију наставе и 
одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других 
ванредних околности, дозвољено је одступање до 20% од прописаног плана и 
програма наставе и учења. 

Препоруке и План примењују се у свим школама на територији Републике Србије, 
односно у срединама у којима су проглашене ванредне околности, у периоду док су 
проглашене ванредне околности на снази. 

У школској 2020/2021. години Препоруке и План примењују се у свим основним 
школама на територији Републике Србије. 

. 
 

Евиденција 
 

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима у складу са 
законом. 



ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНИХ 
ОКОЛНОСТИ 

 

Планирање, остваривање, праћење и вредновање наставе је сложен процес, који 
постаје још сложенији током ванредних околности. С обзиром на то да најчешће није 
познато колико ће ванредне околности трајати, потребно је наставу и све њене 
компоненте прилагодити новонасталој ситуацији ситуацији и новом начину 
организације рада школе. 

Нови програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима 
образовања и васпитања, потребама и могућностима ученика. Усмерени су на процес 
и исходе учења, а не на садржаје. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су 
дефинисани као функционално знање ученика и показују шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које 
је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Због 
свега овога, улога наставника је кључна, јер је он тај који избором и повезивањем 
садржаја, избором метода учења и активности води ученике ка достизању исхода. 

У ванредним околностима улога наставника још више добија на значају, јер треба 
обезбедити остваривање исхода у новој организацији наставе, која ће се можда и 
додатно мењати у току школске године: дужина трајања часа (препорука је да час траје 
30 минута), настава се одвија у школи или онлајн, или комбиновано... С обзиром на 
различиту природу предмета, није могуће пронаћи универзални начин за 
превазилажење тешкоћа које доноси нови начин организације наставе. Код појединих 
предмета то може бити промишљен избор садржаја којим се обезбеђује остваривање 
исхода (нпр. у српском језику то може бити изостављање одређених дела), а код 
других добар избор примера и задатака (нпр. математика). Такође, избор метода и 
активности треба прилагодити новом начину организације наставе. У остваривању 
програма наставе и учења, наставе усмерене на активности ученика, могуће је 
користити све наставне методе и облике учењa: фронтална настава, програмирана 
настава, индивидуализована настава, лабораторијски рад или рад у радионицама, 
демонстрације, дискусија, вођен истраживачки метод, симулација, тимска настава, 
форум дискусије, студија случаја, тематска настава, пројектна настава, учење кроз 
игру, рад на референтном тексту, истраживање по кључним речима, мапа појмова, 
олују идеја...). Избор је одређен циљем учења, исходима, природом предмета... и 
веома важно – начином организације рада школе због новонастале ситуације (нпр. 
лабораторијски рад није могућ ако се настава организује онлајн). Важно је да 
комбинација изабраних метода ставља ученика у позицију субјекта који активно 
учествује у процесу учења, а процес учења смешта у различите и разнолике контексте. 
Независно од начина организације наставе активности ученика треба да буду у што 
већој мери истраживачке и усмерене на решавање проблема, јер су тако стечена 
знања трајнија и потпунија, имају већу употребну вредност, а при томе се развија и 
критичко мишљење, које је у данашње време веома важно. 

Важан сегмент за реализацију наставе је праћење и вредновање наставе и учења, 
постигнућа ученика и сопствене праксе, нарочито у овим измењеним околностима, јер 
нпр. чак и наjискуснији наставници понекад неће моћи да предвиде какве ће ефекте 
дати примена одређене методе или планиране активности ученика ако час траје мање 
од 45 минута или ако се настава одвија онлајн. Због тога је потребно у току сваког часа 
пратити ефекте планираних метода, активности, материјала за учење и сл., а након 
сваког часа се преиспитивати да ли је нешто могло да се уради на други начин, да ли је 
остварен циљ, да ли су ученици достигли планиране исходе и сл. Постигнућа ученика 
треба континуирано пратити и давати им повратне информације и савете за даље 
напредовање. 

 

2. 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 
ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 
 

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити 
модел који се примењује): 
 1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - 

 сва одељења првог циклуса  
 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити 
модел који се примењује): 
2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) 

–с ва одељења другог циклуса  
 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у 
учењу (опционо за школе): 
ГУГЛ учионица 

 
4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом 
(сатница): 
Распоред часова по данима за сваки разред у прилогу. 

 

Сатница: 
Млађи разреди: 

Час Време 
  

 

1. 08:00 – 08:30 
  

 

2. 08:35 – 09:05 
  

 
велики одмор 15 

минута 

  

 

3. 09:20 – 09:50 
  

 

4. 09:55 – 10:25 
  

 
ПАУЗА 20 мин 

  

 

1. 10:45 – 11:15 
  

 

2. 11:20 – 11:50 
  

 
велики одмор 15 

минута 

  



 

3. 12:05 – 12:35 
  

 
12:35 – 13:15 

  

 

Старији разреди: 

 
Час Време 

  

1. 13:15 – 13:45 
  

2. 13:50 – 14:20 
  

3. 14:25 – 14:55 
  

 
велики одмор 15 

минута 

  

4. 15:10 – 15:40 
  

5. 15:45 – 16:15 
  

6. 16:20 – 16:50 
  

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 
Оствариваће се бројчано кроз Ес дневник, описно у првом разреду,писмене 
задатке(за предмете за које су предвиђени), систематизацију, утврђивање, 
провере знања усменим путем, кроз вредновање ученичких активности и радова у 
школи и код куће , израду ППТ, мини пројеката.... 

 
6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним 
потребама и у односу на породични контекст: 
- На редовној настави , током часова за ученике од првог до осмог разреда и 
часовима планираним за индивидуални рад, а према индивидуалном плану 
ученика (ИОП/1,ИОП/2) 
- Путем платформе ГУГЛ учионица (наставници предметне наставе ће сат 
времена дневно слати материјале прилагођене ученицима којима је потребна 
додатна подршка за вежбање и учење). 
- Материјали за преузимање ће у школи бити обезбеђени ученицима који немају 
могућности да наставу прате онлајн или путем РТС. 

 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка. ): 
Немамо, али смо послали захтев Школској управи за додатне људске ресурсе за 
потребе продуженог боравка. 
8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у 
школи према утврђеном моделу: биће промењљиво током године(уписати посебно 
за сваки разред): 



Разред Број ученика који не похађају наставу у школи  

Први 
 

0 

Други 
 

0 

Трећи 
 

2 

Четврти 
 

3 

Пети 
 

8 

Шести 
 

3 

Седми 
 

4 

Осми 
 

2 

 

9. Школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном 
и недељном нивоу: 

 

На недељном нивоу продужени боравак ће радити од понедељка до петка од 07:00 

до 17:30 . 
 

План рада и сатница активности у продуженом боравку на дневном нивоу 

Распоред рада продуженог боравка 

Б група 
 

7:00- 8:30 пријем деце и слободне активности 
8:30-10:00 индивидуани рад – израда домаћих задатака 
10:00- 10:30 –Слободно време 
10:30 – 10:40 - припрема за одлазак на наставу 
10:45- почиње настава Б гупе , свака група у својој учионици 

А група 

10:30 – 10:40 припрема за рад у боравку 
10:45- 11:15 слободне активности на отвореном простору или гледање едукативних 
садржаја 
11:15-12:35 – индивидуани рад – израда домаћих задатака 
12:35- 13:30- слободне активности 
13:30- 14:30 - индивидуални рад ( вежбање, учење) 
14:30- 16:00 – стваралачки рад 
16:00 – 17:00 - слободно време 
17:00- 17:30 одлазак 



Ручак ће се одвијати у периоду од 11:30 до 14:30 , сукцесивно по групама не већим 

од 15 ученика. 
 

Оперативни план активности у продуженом боравку: 
- Свакодневно се одвија интерактивна настава, ученик- учитељ. Ученици самостално 

израђују домаће задатаке. Наставници редовно прате и надгледају рад ученик. Уколико 

је неком ученику потребна помоћ приликом рада, наставник му помаже, објашњава и 

даје упутства. 

- Након обавезног индивидуалног рада ученика, следи стваралачки рад који се огледа 

кроз слободно време и слободне активности. 

- У складу са наставним планом и интересовању ученика могућност је да ученици бирају 

активности (теме, области), како из градива по плану и програму, тако и из понуђених 

ваннаставних материјала, књига, часописа, сликовница. Наставник осмишља 

активности , даје јасна упутства, пружа подршку, активно учествује у раду са учеником, 

свакодневно прати напредовање и анганжовање ученика угрупи. 

- Наставник води рачуна о хигијени и поштовању епидемиолошких препорука и односу 

ученика према школским обавезама. 

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 8 

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 222 

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 
150 

 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 
Директор, помоћник директора и стручни сарадници пратиће континуирано рад 
продуженог боравка, адаптацију првог и петог разреда, присуствоваће часовима 
редовне наставе, пратиће реализацију наставе која се одвија онлајн, као и начине 
додатне подршке коју наставници пружају ученицима којима је то 
потребно.Увидом у ес дневник пратиће се начин праћења, оцењивања и 
напредовања ученика. Редовно праћење реализације наставе и распореда часова и 
дежурства. 



У ПРИЛОГУ СУ РАСПОРЕДИ ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И РАСПОРЕДИ 
ЧАСОВА 

 
 
 

Де журство наставника предметне наставе у школској  
2020/2021.години  

 
 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Главни 
дежурни 

Кристина 
Павловић 
Рајковић 

Сања 
Николић 

Ирена 
Грбић 

Радмила 
Свитлица 

Станика 
Брашњевић 

Двориште Александар 
Илић 

Дејан 
Радоњић 

Александар 
Илић 

Саша 
Шуњеварић 

Владан 
Миљковић 

Приземље Емина 
Милојевић 

Миломир 
Петровић 

Дејан 
Радоњић 

Милица 
Пантелић 

Јован 
Драгићевић 

Приземље Владан 
Миљковић 

Јован 
Драгићевић 

Весна 
Петровић 
Зечевић 

Александра 
Јелић 

Милица 
Пантелић 

Трпезарија Драгана 
Миленкови 
ћ 

Станика 
Брашњевић 

Сандра 
Кнежевић 

Вера 
Љубисављеви  
ћ 

Сандра 
Кнежевић 

Спрат Наталија 
Вакањац 

Радмила 
Свитлица 

Наталија 
Вакањац 

Весна Сретић Сања 
Николић 

Спрат Јелена 
Николић 

Саша 
Шуњеварић 

Милена 
Маринкови 
ћ 

Александра 
Медић 

Александра 
Медић 

Спрат Татјана 
Бањеглав 

Јована 
Нинчић 

Милош 
Нешић 

Стефан 
Поповић 

Стефан 
Поповић 

Сутерен Весна 
Петровић 
Зечевић 

Драгана 
Миленковић 

Стеван 
Роксандић 
и 
Татјана 
Бањеглав 

Радиславка 
Лакићевић 
Копања и 
Кристина 
Павловић 
Рајковић 

Милош 
Нешић 
и 
Радиславка 
Лакићевић 
Копања 

Сутерен Јована 
Нинчић 

Ирена Грбић Весна 
Сретић 

Емина 
Милојевић 

Вера 
Љубисављеви  
ћ 

 Дежурном наставнику у трпезарији придружују се  за време великог одмора 

следећи наставници: 

 
 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Трпезарија Драгана 
Миленкови 
ћ 

Станика 
Брашњевић 

Сандра 
Кнежевић 

Вера 
Љубисављеви  
ћ 

Сандра 
Кнежевић 



1. Јелена 

Николић 

Драгана 
Миленковић 

Милена 

Маринковић 

Александра 

Јелић 

Сања 

Николић 

2. Јована 

Нинчић 

Ирена Грбић Весна 
Сретић 

Радиславка 

Лакићевић 

Копања 

Милица 

Пантелић 

 
 

 Дежурство наставника почиње у 13 00 и траје до 16 30. 

 Главни дежурни организује замену пре почетка наставе, дежура у холу школе, 

води књигу дежурства и координира дежурство осталих наставника. По потреби 

врши измене у дежурству наставника. 

 Пре почетка наставе, од 13 00 до 13 10, сви дежурни наставници су у школском 

дворишту. 

 За време малог одмора ученици не излазе из учионице без дозволе дежурног 

наставника. 

 За време великог одмора, када ученици напусте учионице, сви наставници 

дежурају у школском дворишту. 

 У 13 10 и 15 05 (после првог звона) дежурни наставници одлазе из школског 

двориште на место дежурства где дежурају до почетка часа. У школском 

дворишту остаје до 13 15 само дежурни наставник чије је место дежурства 

двориште . 

 Када временске прилике (киша или снег) не дозвољавају боравак деце на 

отвореном простору ученици остају у својим учионицама за време великог  

 одмора. Одлазак до тоалета или трпезарије могућ је само уз одобрење дежурног 

наставника. 

 Ученици не могу да уђу у школу пре 13 10 јер се у то време врши дезинфекција 

школе. Због тога је веома важно то нагласити родитељима . 

 Редари воде књигу дежурства и дежурном наставнику пријављују све 

неправилности које затекну у учионици пре почетка наставе (13 15). Ако 

дежурни наставник не евидентира да је у учионици раније направљена штета, 

одељење које борави у тој учионици сносиће одговорност и мораће да 

надокнади штету. 

 У дворишту школе, ходницима, учионицама, тоалетима и осталим просторијама 

обавеза дежурног наставника је да упозори ученике да одржавају прописану 

дистанцу од 1,5 метра, да се не не окупљају у великим групама и да међусобно 

не деле храну и напитке. 

 Дежурни наставници контролишу употребу тоалета тако да у тоалет улази 

онолико деце колико има кабина, а да се испред тоалета чека у реду са 

поштовањем физичке дистанце од најмање 1,5м. 

 По завршетку своје наставе наставници и даље дежурају за време одмора. 

Повремено обилазе школу и за време трајања часа, према договору који 

напараве сами, али не мењајући место дежурства. 

 У холу школе, на месту које је за то одређено, дежураће наставници који имају 

ИК или час обавезне замене. Обавеза ових наставника је да омогуће ученицима 



из продуженог боравка да изађу из школе, када по њих дођу родитељи (улазна 

врата су закључана). Дежурни наставник на овом месту дежурства прима 

родитеље који дођу на час ИК. Ако дежурни наставник не може да остане на 

месту дежурства, јер има час обавезне замене, о томе обавештава управу школе. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА - УЧИТЕЉИ 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОД 7:00 ДО 8:00 
 
 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
 1. ВЕСНА МИРИЋ 1. ЈОВАНА 1. ТАТЈАНА 1. ЈОВАН 

1. СЛАВИЦА 2. ОЛИВЕРА МИРКОВИЋ ТРИПКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ 

СРЕТИЋ ЛАЗАРЕВИЋ 2. МАРИНА 2. БИЉАНА 2. ЈАДРАНКА 

2. ИВАНА  МАКСИМОВИЋ КАПЕЛЕТИ ДАНОЈЛИЋ 

СОЛДО     

1. САЊА 1. СОФИЈА 3. СЛАВИЦА 1. ЈАСМИНА 1. ВЕСНА 
ЛОНЧАР МИЛАНОВИЋ СРЕТИЋ РАДИНОВИЋ – МИРИЋ 

2. ТАТЈАНА 2. АНА 4. ИВАНА СОЛДО ЛУКИЋ 2. ОЛИВЕРА 
ЛОНЧАРЕВ ГОРАНОВИЋ  2. ГОРИЦА ЛАЗАРЕВИЋ 

ИЋ НИТИЋ   МИЈАИЛОВИЋ  

ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Сви учитељи свакодневно дежурају за време великог одмора у групи А и групи Б , тако што су 

са својом групом деце стално. 

За време малих одмора, такође су у учионицама са децом. 



3. 

 

ПРОПИСАНЕ МЕРЕ , ПРОЦЕДУРЕ И УПУТСТВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ, УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

 
Упутства и процедуре у вези са мерама 

заштите здравља ученика и запослених 

 
- Одељењске старешине су проследиле свим родитељима упутства о мерама заштите за 

ученике и родитеље – у записник родитељског састанка унесите да су родитељи 

упознати са процедурама. 

- Теме за ЧОС које уносите у записник: Едукација ученика о значају одржавања физичке 

дистанце; Едукација ученика о значају редовног прања руку и о томе како се правилно 

одржава хигијена руку у циљу спречавања ширења инфекције; Едукација ученика о 

значају дезнфекције школског простора и редовног проветравања просторија. 

 
Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају 

симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију КОВИД 19 

 
-   Уколико се симптоми јаве ван школе јавити се у КОВИД амбуланту надлежног дома 

здравља. Не одлазити у школу и одмах обавестити надлежну особу у школи. Даље 

поступати по упутству лекара. 

-  Уколико се симптоми јаве у школи : 

- Запослени се одмах јавља у КОВИД амбуланту надлежног дома здравља и поступа по 

упутствима лекара. 

- Ученици – При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику ставити 

маску и сместити га у собу за изолацију. Одмах обавестити управу школе и родитеље. 

Са учеником је , до доласка родитеља, дежурни наставник. 

- Ученик се враћа у школу искључиво са потврдом (оправдањем) из надлежног дом 

здравља. 

- Одељењски старешина води п осебну евиденцију о овим ученицима у својој педагошкој 

документацији. 

- Одговорно лице школе, помоћник директора Биљана Пуповић, задужена је да пријави 

евентуалне случајеве непоштовања мера и истог тренутка по добијању сазнања о 

оболелом ученику или запосленом у школи обавести надлежне (МПНТР, Школска 

управа , Институт за јавно здравље). 



УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ 

 
 

Овим путем желимо да Вас обавестимо о препорукама за безбедан повратак у 
школу током трајања пандемије COVID-19 

1. Уколико имате повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције, у обавези сте да се јавите управи школе и пратите даља упутства.  

2. Наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носи 
маску; 

3. Маске се, по потреби, узимају из хола испред зборнице. 

4. Обавезно прати руке више пута на дан, након конзумирања хране, коришћења 

тоалета, коришћења јавног превоза. Руке треба прати хигијенски исправном 

водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом 

дезинфекционог средства на бази 70% алкохола; 

5. Наставник је дужан да подсећа ученике на прописану дистанцу и обавезу 

ношења маски. Организовати употребу тоалета тако да у тоалет улази онолико 

деце колико има кабина, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем 

физичке дистанце од најмање 1,5м. 

6. Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање 

аеросола (певање, викање, навијање); 

7. Настава физичког васпитања организоваће се на отвореном када год је то 

могуће; 

8. Не стварати гужву у свлачионицама него пратити инструкције наставника; 

9. Обавезно проветравање учионица; 

10. Ученици треба да носе маске при сваком уласку у просторије школе па све до 

доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и приликом одговарања и 

сваког разговора. Маска се обавезно користи приликом било којег кретања ван 

клупе, приликом одласка на одмор и у тоалет; 

11. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се 

може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу; 

12. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хирушка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин 

тако да покрива нос и уста; 

13. Уколико ученик осети неки од симптома у школи одмах ставља своју маску, 

јавља се наставнику који обавештава управу школе, дежурни наставник остаје са 

учеником у просторији за изолацију до доласка родитеља. 

14. Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима 

и значају превенције COVID-19 у школској средини; 



15. Пред почетак, на почетку школске године, час одељењског старешине и часове 

здравственог васпитања искористити за едукацију ученика; 

16. Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције 

COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у 

просторијама школе. 

 

 

 

 
УПУТСТВО ЗА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

Овим путем желимо да Вас обавестимо о препорукама за безбедан повратак у школу 

током трајања пандемије COVID-19 

1. Ученици наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу 

уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције. Треба да остану код куће и јаве се свом изабраном лекару и да својим 

доласком у школу не излажу ризику себе и друге. Обавезно обавештавају управу 

школе о свом здравственом стању у најкраћем року. 
2. Свако јутро пре поласка у школу проверити телесну температуру. 
3. Избегавати поздрављање, руковање и љубљење уз вођење разговора на дистанци 

од 1,5м; 
4. Ученици не мењају учионицу током дана, односно настава за један разред одвија 

се у истој учионици; 
5. Обавезно прати руке више пута на дан, након конзумирања хране, коришћења 

тоалета, коришћења јавног превоза. Руке треба прати хигијенски исправном 

водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом 
дезинфекционог средства на бази 70% алкохола; 

6. На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити 
дезинфекциона средства на бази 70% алкохола. На свим уређајима за прање руку 

поставити течни сапун, у тоалетима и учионицама; 

7. Организовани оброци се служе у трпезарији, тако да деца за столовима седе на 

удаљености од 1,5м. Пре јела површине на којима се служи храна бришу се 70% 
алкохолом. 

8. Уколико кашљете или кијате прекријте уста и нос надлактицом или папирном 

марамицом након чега обавезно оперите руке; 
9. Наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маску; 
10. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хирушка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин 

тако да покрива нос и уста; 
11. Уколико се симптоми појаве у школи, особље школе: потребно је да се особа са 

симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома 

здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе 

обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље. 
12. Уколико се настава физичког васпитања одвија у сали пре и после сваког часа 

неопходно је дезинфиковати заједничке предмете (справе, лопте и сл.), 

очистити/опрати салу и проветрити је; 



13. Редовно чишћење школске средине. Механичко чишћење водом и сапуном или 

детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим 

површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и 

коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије нпр. 

Посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе) и свежих раствора средстава 

којима се чисти. Рутинска дезинфекција просторија школе се не 

препоручује. Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи на 

дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују (школске клупе,  

столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски 

прибор) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког 

чишћења видљиво запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка 

употреба дезинфицијенса може довести до низа негативних ефеката по здравље 

деце, наставног и школског особља као што су: иритација коже и појава 

алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних 

путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне 

болести плућа и др. Распрскавање дезинфицијенса се не препоручује, већ 

умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава 

водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању 

намене, концентрације, начина употребе и неопшодног контактног времена; 

14. Направити хигијенски план чишћења (ко чисти, када, на ком спрату и др.); 

15. Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два 

пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене). Простор, 

прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали 

за физичко васпитање и школским кухињама и трпезаријама (подови, зидови, 

врата, и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и 

столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за 

светло, ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска 

опрема и сав остали прибор) 

16. Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом 

према обиму потрошње. Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно 

коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и 

производи за чишћење (крпе, џогери); 

17. Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, 

санитацијом и хигијеном. Препоручује се састављање хигијенскoг плана са јасно 

одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и 

буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и праћење његовог 

спровођења. Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за 

водоснабдевање, 

санитацију и хигијену. Више пута у току дана у зависности од броја особа 

присутних у школи проверити снабдевеност потрошним материјалом и 

допунити по потреби. Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и 

хигијену(славине, лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову 

исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или 

дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију 

руку, проходне WC 
шоље, исправни водокотлићи); 



18. Редовно проветравање свих просторија. Искључиво природним путем 

(отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације 

централизованог затвореног типа. Обавезно за време сваког школског одмора и 

између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање 

отворених прозора и током трајање наставе. 

19. Редовно уклањање отпада. Отпад одлагати у кесе у канте за смеће. Кесе са 

отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са 

процедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Обележити места за 

хигијенско одлагање употребљених маски и рукавица, након чега се она везује и 

одлаже заједно са комуналним отпадом. На дневној основи и по потреби више 

пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно празнити и одлагати у 

складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Сав комунални 

отпад који настаје у току дана током школских акивности и боравка у школи. 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ 

Овим путем желимо да Вас обавестимо о препорукама за безбедан повратак ученика у 

школу током трајања пандемије COVID-19 

1. Ученици који имају симптоме грипа, повишене температуре, кашаљ, 

малаксалост треба да остану код куће и јаве се свом изабраном лекару и да 

својим доласком у школу не излажу ризику себе, друге ученике и наставнике. 

Обавезно обавештавају разредног старешину о свом здравственом стању у 

најкраћем року. 

2. Свако јутро пре поласка у школу родитељ треба да провери телесну температуру 

својој деци; 

3. Особе које доводе децу у школу обавезно носе заштитну маску тако да покрива 

нос, уста и браду и не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду 

где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник . 
4. И у дворишту школе одржавати прописану дистанцу, не окупљати се у великим 

групама; 

5. Обавезно подсећати децу да треба прати руке више пута на дан, након 

конзумирања хране, коришћења тоалета, коришћења јавног превоза. Руке треба 

прати хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 
секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола; 

6. Ученици међусобно не треба да деле храну ни прибор за исхрану; 

7. Организовани оброци се служе у трпезарији, тако да деца за столовима седе на 

удаљености од 1,5м. Пре јела површине на којима се служи храна бришу се 70% 
алкохолом. 

8. Објасните деци да треба да носе маске при сваком уласку у просторије школе па 

све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и приликом 

одговарања и сваког разговора. Маска се обавезно користи приликом било којег 

кретања ван клупе, приликом одласка на одмор и у тоалет; 

9. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се 

може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу; 



10. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хирушка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин 

тако да покрива нос и уста; 

11. Уколико ученик осети неки од симптома у школи одмах ставља своју маску, 

јавља се наставнику и заједно са њим одлази у просторију за изолацију а 

обавештава се родитељ и надлежни институт за јавно здравље; 

12. Подршка родитеља за обезбеђивање основног потрошног материјала била од 

изузетног значаја за школу; 

13. Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима 

и значају превенције COVID-19 у школској средини; 

14. Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције 

COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у 

просторијама шкле. 

 
УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ 

Поштовани ученици, 

Овим путем желимо да вам скренемо пажњу на неопходно придржавање упутстава које 

се тичу одржавања хигијене ради очувања личног и општег здравља у условима 

проглашења заразе. 

Молимо вас да се придржавате следећих упутстава: 

1. Ученици који имају симптоме грипа, повишене температуре, кашаљ, 

малаксалост треба да остану код куће и јаве се свом изабраном лекару и да 

својим доласком у школу не излажу ризику себе, друге ученике и наставнике; 
2. Свако јутро пре поласка у школу измерити температуру; 
3. Избегавати поздрављање, руковање и љубљење уз вођење разговора на дистанци 

од 1,5м; 
4. И у дворишту школе одржавати прописану дистанцу, не окупљати се у великим 

групама; 
5. Приликом уласка не правити гужву, улази се поштујући дистанцу, улазак 

регулишу дежурни наставници. 
6. У учионици седети на свом месту, по један ученик у клупи, а највише 15 

ученика у учионици; 

7. Ученици не мењају учионицу током дана, односно настава за један разред одвија 

се у истој учионици; 
8. Обавезно прати руке више пута на дан, након конзумирања хране, коришћења 

тоалета, коришћења јавног превоза. Руке треба прати хигијенски исправном 

водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом 
дезинфекционог средства на бази 70% алкохола; 

9. Ученици међусобно не треба да деле храну ни прибор за исхрану; 
10. Уколико кашљете или кијате прекријте уста и нос надлактицом или папирном 

марамицом након чега обавезно оперите руке; 
11. Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање 

аеросола (певање, викање, навијање); 



12. Настава физичког васпитања организоваће се на отвореном када год је то 

могуће; 
13. Не стварати гужву у свлачионицама него пратити инструкције наставника; 
14. Ученици треба да носе маске при сваком уласку у просторије школе па све 

до доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и приликом 

одговарања и сваког разговора. Маска се обавезно користи приликом било 

којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор и у тоалет; 

15. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она 

се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша 

наставу; 

16. Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хирушка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан 

начин тако да покрива нос и уста; 

17. Уколико осетите неки од симптома у школи одмах стављате вашу маску, 

јављате се наставнику и заједно са њим одлазите у просторију за изолацију 

у којој боравите док не дође родитељ. 
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