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Република Србија 

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА 

Број: 921/2020 

Датум: 28. 08. 2020. године 

Карађорђева 122 

ВАЉЕВО 

 

 

 

 

Препоруке за безбедан повратак у школу за ученике, 

запослене и родитеље ученика Прве основне школе у 

циљу заштите здравља током трајања пандемије 

COVID-19 
 

 

На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње 

школе (Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19) од 

12. 08. 2020. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја донете су  

Препоруке за безбедан повратак у школу за ученике, запослене и родитеље ученика Прве 

основне школе у циљу заштите здравља током трајања пандемије COVID-19. 

 

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

 
Пре доласка у школу ученици треба: 

- Да доручкују ако су преподневна смена или да доручкују и ручају код куће ако су послеподневна 

смена. 

- Да измере температуру. 

- Ако имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције не треба да 

долазе у школу. 

 Приликом уласка у школску зграду ученици су дужни да: 
 

- Прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће). 

 

- Изврше дезинфекцију руку. 

 

- Носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу.  
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- Ученици треба да долазе у школу непосредно пре почетка часова и одмах по завршетку 

часова треба да иду кућама без задржавања у школском дворишту и без прављења гужве.  

- Ученици треба да поштују распоред уласка у школу и да улазе искључиво на улаз 

предвиђен за њихово одељење 

Током боравка у Школи: 

 
 

- Ученици треба да одржавају физичку дистанцу са другим ученицима и осталим особама 

у школи у школи од најмање 1,5 метара.  

 

- У учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца и по једнан ученик у свакој клупи.  

 

- Ученици треба да бораве само у учионици која је предвиђена за њихово одељење. 

 

- Ученици не треба да певају, вичу, навијају, баве се спортом и другим активностима код 

којих је могуће појачано стварање аеросола. 

- У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики 

одмор) у школи и дворишту школе не стварају гужве.  

 

- Одржавају физичку дистанцу и током малих и великог одмора. Препоручује се да 

ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то 

временске прилике дозвољавају.  

 

- У свлачиницу улазе мирно и не стварају гужве. 

 

- Редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању 

од најмање 20 секунди и/или средством на бази 70% алкохола и то:  

1. При уласку у школу;  

2. После одласка у тоалет;  

3. Након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу, 

кијања...);  

4. После великог одмора;  

5. После часа физичког васпитања;  

6. Увек када су руке видно запрљане;  

7. Увек када постоји потреба  

 

- Током малог одмора бораве у учионици на својим местима. 

 

- У тоалет одлазе када је то заиста неопходно и само када има слободних кабина, до 

ослобађања кабине у тоалету стоје у реду у ходнику поштујући прописану дистанцу у 

односу на друге ученике. 

 

- Током великог одмора бораве у школском дворишту (када год то временске прилике 

дозвољавају) и не стварају гужве. 
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- Носе маску:  

1. При уласку у школу па све до доласка до своје клупе;  

2. Обавезно је користе приликом одговарања и сваког разговора;  

3. Обавезно је користе приликом било ког кретања ван клупе, приликом одласка на одмор 

или у тоалет;  

4. Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маске мада је могу 

одложити у периоду када седе у својим клупама и слушају наставу;  

5. Могу да користе било коју маску (хируршку, епидемиолошку или платнену) али да је 

користе на исправан начин тако да им маска покрива нос и уста    

 

- Отпатке бацају у канте за смеће. 

 

- Употребљене маске и рукавице одлажу на обележена места. 

 

- Приликом исхране у школи ученици:  

 1. Седе на удаљености од минимум 1м, а пожељно и 2м;  

2. Перу руке пре јела;  

3. Не деле међусобно храну нити прибор за исхрану. 

 

- Ако се симптоми појаве у школи ученици:  

1. Одмах стављају маску;  

2. одмах пријављују ОС, дежурном наставнику;  

3. Одлазе у просторију у школи која је предвиђена за изолацију где бораве до доласка 

родитеља и одкласка код лекара. 

 
- Едукација ученика о начинима и значају превенције COVID-19 у школској 

средини:  
- Прате и учествују у предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције 

COVID-19 у школској средини.  

 

- Упознају се са едукативним материјалима и видео филмови о начинима и значају 

превенције COVID-19 који су постављени на сајт школе и на видљивим местима у 

просторијама школе. 

 

- У договору са наставником израђују едукативне матреријале о превенцији COVID-19. 

 
 

ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ТОКОМ  

ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 
У циљу заштите ученика и запослених у Школи од ширења заразне болести, 

неопоходно је да се сви придржавају прописаних мера: 

 

Приликом уласка у школску зграду, ученици и запослени су дужни да: 
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 прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће), 

 изврше дезинфекцију руку, 

 носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу.  

 

Током боравка у Школи, запослени су дужни да: 

 

 одржавају физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 

метар, 

 школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба 

да носи маске. 

 редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и 

водом у трајању од најмање 20 секунди и/или средством на бази 70% 

алкохола. 

 

Сви запослени треба да прате своје здравствено стање: 

 Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну 

температуру пред полазак у школу. 

 Уколико се симптоми појаве ван школе (ппвишена телесна 

температура, кашаљ, краткпћа даха, птежанп дисаое, губитак чула 

укуса и мириса...)  јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома 

здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну 

особу у школи. Даље пратити препоруке лекара. 

 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. 

Обавезно је 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 трајања 

наставе. 

Обавезно је редовно чишћење школске средине: 

 Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију 

заједничких предмета који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, 

спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то 
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искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења 

видљиво запрљаних површина. 

 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.   

 Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута 

дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене). 

 Дезинфиковати простор, прибор и опрему 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 столове, 

столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за светло, ручке 

ормарића, славине, WC шоље, водокотлиће, лавабое, спортску опрему и сав остали 

прибор). 

 Редовно проверавати функционалност уређаја за снабдевање пијаћом водом, 

санитацијом и хигијеном најмање једном дневно. 

 Више пута у току дана проверити снабдевеност потрошним материјалом и 

допунити по потреби (сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком 

месту за прање или дезинфекцију руку). 

Обавезно је редовно уклањање отпада. 

 Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом за 

ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. 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.  

 

 

ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

У циљу заштите ученика и запослених у Школи од ширења заразне болести, неопходно је 

да се  сви  придржавају прописаних мера заштите.  

Родитељи су дужни да: 



6 
 

 свако јутро  провере телесну температуру  својој деци  пред полазак у школу; 

 у случају повишене телесне температуре, не доводе дете у школу и о томе обавести 

учитеља/одељењског старешину; 

 НЕ улазе у просторије школе већ децу прате до улаза у школску зграду или до 

капије школског дворишта, 

 при довођењу деце или одласку из школе одржавају физичку дистанцу и не 

стварају гужве у дворишту школе; 

 одмах дођу у школу и одведу дете код лекара уколико се сиптоми код детета појаве 

током боравка у школи, када их дељењски старешина или дежурни наставник о 

томе обавесте 

 што је могуће више користе телефон, мејл, вибер... и друга средства комуникације 

на даљину са наставницима 

 утичи на децу да доручкују и ручају пре одласка у школу 

 о потреби огранизовања наставе за ученика на кућном лечењу (због здравствених 

проблема или хроничних болести не похађа наставу дуже од три недеље), обавесте 

школу подношењем захтева, који садржи разлоге због којих је ученику неопходно 

организовати наставу на кућном лечењу 

 у случају постијања недоумица да се обрате школи телефоном. 

 

 

 

 

Директор школе, 

Милева Мојић 
 

 


