УПУТСВА И МЕРЕ ЗА
ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020-2021
Поштовани родитељи,
Овим путем желимо да вас обавестимо о новим мерама које су нам упућене од стране
Министарства просвете, а тичу се, пре свега, заштите здравља наших ученика као и смањења
ризика уноса корона вируса у школску средину, а све у сврху њиховог безбедног повратка у
школу.
Свако јутро пред полазак у школу детету треба да измерите телесну температуру. Деца не
треба да дођу у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме
респираторне инфекције. У том случају, обавезно је јављање телефоном у надлежну Ковид
амбуланту и даље поступати у складу са њиховим упутствима. У овом случају такође је
неопходно да родитељ одмах обавести одељенског старешину или управу школе, о разлогу
недоласка ученика у школу
Препорукa је да особе које доводе децу у школу не улазе у школу, већ да децу прате до улаза
за ученике у школску зграду (где улазе ученици другог циклуса) или кроз бочну велику капију
школског дворишта, до улаза у зграду, код бине према трпезарији где децу млађег узраста
(припрмена група и ученици 1-4.разреда) преузима дежурни учитељ.
Деца при уласку у школу обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду .
Маску могу скинути када седну у своју клупу за време часа.
У току боравка у школи , ученици ће од својих учитеља и наставника добијата упутства о
одржавању хигијене-прњу и дезинфекцији руку на првом месту.
Први час за све ученике почиње у 8.00 часова. Часови ће бити скраћени, у трајању од по 30
мин. Ученици 1. циклуса имаће по 4 часа дневно обавезних предмета, док ће ученици 2. циклуса
имати по 5 часова дневно.
Часови који не буду обухваћени овим моделом, како из групе обавезних предмета, тако и из
групе изборних предмета и осталих облика образовно-васпитног рада биће реализовани наставом
на даљину.
Обавезно је да ученици одржавају физичку дистанцу са другим ђацима и запосленима у
школи од најмање 1,5 метра.
Настава за један разред ће се одржавати у истој учионици (осим часова информатике и
физичког васпитања).
Мали одмори ће трајати по 5 мин, а велики 10 мин на којем ће се сервирати ужина у свакој
од учионица.
Како је већ речено, маску ученик мора да носи при уласку у школу па све до доласка до своје
клупе. Маска се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
И ове школске године у школи се реализује обогаћени једносменски рад са различитим
активностима у трајању два спојена часа, једном недељно. У току трајања посебних мера, и ове
активности ће превасходно имати за циљ подршку ученицима у учењу и савладавању градива.
Благовремено ће вам бити прослеђена анкета коју ћете попунити и предати разредним
старешинама.
Срећан нам почетак нове школске године.
Директор школе:
Томашевац, 01.09.2020.
Слободан Ракић

ПРИЛАГОЂЕНИ
РАСПОРЕД ТРАЈАЊА ЧАСОВА И ОДМОРА ОД 1.9.2020.
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ПРИЛАГОЂЕНИ
РАСПОРЕД ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У ШК. 2020-2021
1.ЦИКЛУС
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ИГРОМ ДО ЗНАЊА

5-6
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