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УПУТСТВO ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ  

У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ УЧЕНИКА-НАСТАВНИЦИ И 
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 
1.Почев од 11.маја 2020.године у школске објекте ће долазити само ученици из првог 
циклуса.Обзиром да је пријављено седам ученика за продужени боравак, формираће се 
само једна група ( седам ученика и један наставник), при чему треба инсистирати на 
томе да између свих особа у просторији удаљеност буде већа од два метра, 
2.Директор и стручни сараданици распоређују наставнике који ће бити одговорни за 
групу, 
3.Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 
7.30часова а по ученике могу доћи најкасније у 16.30 часова.Прихват деце је могућ у 
оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред 
обавесте дежурног наставника на прихвату ученика.Изузетно, уколико за то постоји 
могућност, деца могу бити прихваћена и пре 7.30 часова, уз сагласност директора 
школе, 
4.Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника 
да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана, 
5.Потребно је обезбедити да ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови)  а 
према распореду који је доступан за сваку седмицу унапред.То значи да треба 
обезбедити телевизор који ће у одговарајуће време бити на располагању ученицима 
одређеног разреда, 
6.По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или да учествују у 
изради других задужења која добијају од својих наставника, 
7.Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за 
релаксацију и активан одмор или омогућити ученицима да сами изаберу чиме ће се 
бавити у термину када не уче, 
8.У складу са временским приликама ученици треба да буду што више у школском 
дворишту, уз обавезан надзор наставника.Препоручује се организовање боравка и 
играња деце у дворишту кад год и где је то могуће, али тако да при томе не долази до 
мешања деце различитих мањих група, 
9.Све расположиве ресурсе простора, опреме, учила и играчака у школи, а посебно из 
целодневног боравка треба ставити на располагање ученицима групе из продуженог 
боравка, 
10.Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за 
дезинфекцију и чешће прање руку 
11.наставници и стручни сарадници, у сваком тренутку боравка у школи и школском 
дворишту, морају носити заштитну опрему, рукавице и маску тако да маска прекрива 
уста и нос као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном 
и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола,. Не 
додиривати лице посебно уста, нос и очи пре прања и дезинфекције руку, 



12. наставници и стручни сарадници обавезно морају да одмах по уласку у објекат 
школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне.Личне ствари, торбе се одлажу у 
гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици. 
13. наставници и стручни сарадници треба да прате своје здравствено стање и да у 
случају појаве било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну 
инфекцију, односно COVID-19, (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, 
отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације, јаве се 
секретару школе и удаље са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по 
процедури која важи за све грађане са сумњом на COVID-19, и да до потврде да су 
здрави не долазе на посао, 
 
 
                                                                                                      Директор школе 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                                        Милева Мојић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


