Поштовани родитељи,
У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада
у основној школи у школској 2020/21. години и Упутства о мерама заштите здравља
ученика и запослених за основне и средње школе, у постојећим епидемиолошким
условима неопходно је да се придржавамо одређених правила како би смо ризик од
заражавања свели на минимум.
1. Ученици у школу долазе 10 минута пре почетка наставе (7.50) и јављају се свом
учитељу који ће их чекати испред школе у школском дворишту.
2. Сви ученици морају имати маске, а запослени ће носити визире или маске.
3. Главни улаз школе ће бити за улазак у школу са постављеним дезобаријерама, а
дворишни за излазак из школе.
4. Сви родитељи су у обавези да деци измере температуру вече пре поласка у школу,
а температура ће им се мерити и по доласку
5. У случају да се дете разболи код куће или се разболи неко од чланова породице,
дете не долази у школу, а родитељ обавештава учитељицу. Ако се дете разболи
током боравка у школи, родитељи ће одмах бити обавештени, а дете ће их сачекати
у посебној просторији са неким од запослених.
6. У школу је дозвољен улаз само запосленима и деци, па се родитељи моле да у
школу не улазе без преке потребе и ненајављени.
7. Учитељ је у обавези да са својим одељењем проводи све време (часови и одмори).
8. Часови трају 30 минута. Након другог часа је велики одмор на ком су ученици на
одмору са својом учитељицом у делу који буде одређен за њихово одељење. За то
време учионице ће бити очишћене. Кретање деце по школи биће надзирано од
стране дежурног наставника како би се избегла формирања већих група деце на
једном месту.
9. Ученици једног одељења деле се на две групе. У једној групи може бити највише
15 ученика. О тачној сатници, дужини наставног дана, родитељи ће бити накнадно
обавештени.
10. Ученици који наставу прате на РТС-у раде домаће задатке које им дају предавачи, а
у договору са учитељицом долазе у школу на проверу усвојених знања.
Савет: Мислим да би за децу било боље да ужину носе од куће јер ће редови у
дворишту за куповину у продавници бити огромни (уз поштовање дистанце), па ће
им цео одмор протећи у чекању у реду. Улаз у продавницу из хола школе ће бити
затворен. Такође, дељење ужине није пожељно.

