УПУТСТВО ЗА ПОНАШАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. години
Драги родитељи и ученици,
Почиње нова школска година и то под веома специфичном условима. За све нас је ово
ново, али велики је улог у питању (здравље наше деце и нас) и морамо опрезно. Зато смо
саставили ово упутство за што безбедније одвијање наставе, а по препорукама
Министарства. Молимо вас, пажљиво прочитајте и придржавајте се наведеног!
Хвала на разумевању.
ЗА РОДИТЕЉЕ
Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у
школу – дете са температуром или другим симптомима се НЕ ШАЉЕ У ШКОЛУ.
Родитељи су дужни да обезбеде маске за децу. Деца без маске неће моћи да присуствују
настави.
Родитељи контакт са свим професорима остварују преко телефона, нема директног
контакта, па самим тим ни родитељских састанака и отворених врата у оном класичном
смислу (осим родитељског за прву годину који је заказан за последњи дан августа).
Одељенске старешине ће, ако то буде потребно, помоћи родитељима ученика око
успотстављања контаката са другим колегама.
Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и
значају превенције COVID-19 у школској средини, тако да ће о свему овом бити
обавештени и ученици, али бих вас замолио да им и ви пренесете све што овде пише.
У ШКОЛИ: ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
Одржавање физичке дистанце је важно: значи без грљења и поздравних пољубаца!
У учионицама ће бити највише по 15 ученика – по један ученик у свакој клупи. Зато су и
направљене групе. Свако одељење има своју учионицу у којој остаје током свих часова
групне наставе, значи: настава за један разред одвија се у истој учионици (изузетак је
француски, немачки и италијански за четврту годину).
Једна недеље у школу долази једна група, друге недеље друга... Ученици који нису у
школи добијају преко интернета упутства шта се радило и шта треба да спреме и

одговарају. Сва одговарања морају да буду у школи, по договору са професором. Имајте у
виду да преко интернета неће моћи да се одговара!
У ходнику и дворишту школе нема стајања и ћаскања – деца иду у своју учионицу и чекају
професора. У тоалету може да буде само по један ученик.
Часови трају по 30 минута. Између сваког часа је 15 минута паузе. Ученици те одморе
проводе у дворишту испред школе (ако је лепо време) или у учиноци (ако је лоше време).
Ученици све време боравка у школи носе маску. Маска се може одложити у периоду када
ученик седи у својој клупи и слуша наставу, али мора да буде на лицу када одговара или
жели нешто да пита. Професори маске носе све време.
Редовно прање и дезинфекција руку су обавезни (школа је обезбедила потребна
средства).
*
Као што је свима јасно, ситуација је веома специфична и потребно је да сви имамо такта,
стрпљења, да будемо веома опрезни. Зато вас молимо за сарадњу и разумевање!
Апелујемо на све ученике да не касне, понашају у складу са упутством и буду одговорни.
На корист свих нас.
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