Ш“Урош Предић“
Орловат
Организација образовно-васпитног рада у школи
Наставничко веће се једногласно определило да се настава у школи и у припремној
предшколској групи, 1. циклусу као и у 2. циклусу организује непосредним радом у
простору школе и то у складу са прописаним Упутством за ученике 1. циклуса по 4. часа
дневно обавезних предмета а за ученике 2. циклуса по 5. часова дневно обавезних
предмета.
Ученици нижих разреда користе улаз у школу из дворишта, док ученици виших разреда
користе предњи, главни улаз у школу.
У току наставе ученици неће мењати учионице ни у једном циклусу са изузетком часова
информатике.
Током одмора избегавати шетње кроз ходник, како не би долазило до мешања ученика,
ученици време проводе испред својих учионица или у дворишту.
Коришћење тоалета је организовано тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина
има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање
једног метра.
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.
Наставничко веће је донело одлуку да се у оба циклуса користи платформа Гоогл
учионица.
Настава ће за оба циклуса почињати у 8.00 часова.
Трајање наставног часа је 30 минута са одморима између њих од 5 и једним одмором од 15
минута предвиђеним за ужину.
Ужина ће бити конзумирана у учионицама а доносиће је редар из кухиње у произвођачком
паковању како се и доставља школи од стране добављача.
Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених
 Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу
уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне
инфекције.
 Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред
полазак у школу.
 Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру.
Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску
зграду и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.
• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог
одмора..
Ношење маски
a. Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.

b. Ученици: − Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје
клупе. − Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора. − Маска
се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на
одмор или тоалет. − Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску,
али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка,
епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да
покрива нос и уста.
Редовно прање руку
Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након
обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре
(нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања).

Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају
симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19 1.
Уколико се симптоми појаве ван школе
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
a) 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.
b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах
ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и
обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за
изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и
рукавице.

