На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (Службени гласник РС број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020 ) Школски одбор Основне школе ''Милош Црњански''
Српски Итебеј на седници одржаној дана 14.9.2020. године донео је
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ ТОКОМ ТРАЈАЊА
ЕПИДЕМИЈЕ КОВИД 19
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилима понашања (у даљем тексту: Правила) уређују се односи
ученика, запослених и родитеља током трајања епидемије Ковид 19.
II МЕРЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА УНОСА КОРОНА ВИРУСА У ШКОЛСКУ
СРЕДИНУ
Члан 2.
Ученици, наставно и ненастано школско особље не треба да долазе у школу
уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне
инфекције.
Члан 3.
Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци
пред полазак у школу.
Члан 4.
Наставно и ненаставно школско особље треба да провере телесну
температуру пред полазак у школу.
III ОДРЖАВАЊЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ
Члан 5.
Потребно је одржавање физичке дистанце са другим особама у школи од
најмање 1,5 метара.
Члан 6.
Боравак у учионицама треба да буде за највише 18 ученика/ца са
обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.
Члан 7.
Ученици током трајања наставе у школи не мењају учионице односно
настава за један разред се одвија у истој учионици.
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Члан 8.
Потпуно се обустављају све активности код којих је могуће појачано
стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), тј. да се на часовима
музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног
спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика) треба проверити услове
(величина сале, могућност природне вентилације).
Члан 9.
Наставу физичког васпитања организовати на отвореном кад год је то
могуће и реализовати наставни програм тако да се избегне блиски контакт односно
да се одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима.
Члан 10.
У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали
и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
Члан 11.
Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у
школску зграду где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ / наставник и
обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.
Члан 12.
Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих
и великог одмора.
Члан 13.
Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улазли онолико деце
колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке
дистанце од најмање једног метра.
Члан 14.
Не спроводе се прославе у објекту (приредбе), као што се ни не организују
групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излети.
.
IV УЛАЗАК У ШКОЛУ
Члан 15.
Приликом уласка у школу ученици обавезно пролазе кроз дезобаријеру,
носе маске преко носа и браде, а за дезинфекцију руку задужени су домар и
спремачица или одељенске старешине.
Контролу врше главни дежурни наставници.
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Члан 16.
Улазак у школу за први циклус је у 7,30 часова за први и други разред, а у
7,45 часова за трећи и четврти разред.
Улазак у школу за други циклус је у 10,45 часова за пети и шести разред, а у
10,50 часова за седми и осми разред.
Члан 17.
Школа је закључана у току целог дана, а за откључавање су задужене
спремачице и домари.
V НОШЕЊЕ МАСКИ
Члан 18.
Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да
носе маску.
Члан 19.
Ученици маску треба да носе при уласку у школу па све до доласка до своје
клупе.
Ученици маску обавезно користе приликом одговарања и сваког разговора.
Ученици маску обавезно користе приликом било којег кретања ван клупе,
приликом одласка на одмор или у тоалет.
Ученици маску треба да носе све време боравка у школи, али се она може
одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
VI РЕДОВНО ПРАЊЕ РУКУ
Члан 20.
Редовно прање руку вршити хигијенски исправном водом за пиће и
сапуном у трајњу од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства
на бази 70% алкохола.
Уколико су руке видно запрљане или је већ вршена дезинфенција руку 3-4
пута, обавезно је опрати руке водом и сапуном.
Члан 21.
Дезинфекција руку је неопходна при уласку у школу, пре јела, после
одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене,
после игре и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и
увек када за то постоји потреба.
Члан 22.
На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити
дезинфекциона средства на бази 70% алкохола.
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VII РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
Члан 23.
Дезинфекција коју обавља школско особље се односи 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
искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишшћења
видљиво запрљаних површина.
Члан 24.
Дезинфекција учионица почиња у 10,35 часова, прво приземље па затим
спрат школске зграде.
VIII РЕДОВНО ПРОВЕТРАВАЊЕ СВИХ ПРОСТОРИЈА
Члан 25.
Проветравање свих просторија вршити искључиво природним путем
(отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације
централизованог затвореног типа.
Члан 26.
Проветравање вршити обавезно за време сваког школског одмора и између
смена, а уколико временски услови дозвољавају препоручује се држање отворених
прозора и током трајања наставе.
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА У ШКОЛИ
Члан 27.
У току одмора наставник може да оде до тоалета или зборнице, ако
претходно договори
солидарну замену са слободним наставником (наставник који нема час), педагогом
или психологом школе и то се договара са главним дежурним наставником.
Члан 28.
Током дана наставник може да седи у зборници уколико је дошао раније у
школу, нема час или је завршио са часовима.
Члан 29.
Наставници су дужни да долазе 30 минута пре почетка наставе (свог часа).

Члан 30.
Сваког дана се одређује главни дежурни наставник у приземљу и на спрату
школске зграде,
за шта ће се направити распоред дежурних наставника.
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Члан 31.
Сви наставници су дужни да прате безбедно понашање ученика – држање
дистанце.
Члан 32.
Када се заврши час наставник напушта учионицу и одлази у учионицу у
којој има следећи час.
Наставник физичког одлази по ученике до њихове учионице и организовано
са дистанцом их доводи до фискултурне сале (гардеробе).
Члан 33.
Наставници који немају час, на први наредни одлазе чим звони, како би
наставник, који је са том групом / одељењем имао час могао да пређе у наредну
групу / одељење.
Члан 34.
Наставник који има последњи час са групом / одељењем, организовано и
безбедно одводи ученике до излаза из школе, који се откључава након 4. часа за
први циклус, а након 5. часа за други циклус.
X ИСХРАНА УЧЕНИКА У ШКОЛИ
Члан 35.
Оброци за ученике се служе у учионицама.
Ученици за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно је
два метра, у сваком правцу.
Пре јела је потребно обрисати алкохолом површине на којима ће се служити
храна.
Ученици треба да оперу руке пре јела.
Ученицима треба нагласити да међусобно не деле храну и прибор за
исхрану.
XI ПОСТУПАК СА УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИМ И НЕНАСТАВНИМ
ОСОБЉЕМ ШКОЛЕ КОЈЕ ИМАЈУ СИМПТОМЕ РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
СА СУМЊОМ НА ИНФЕКЦИЈУ КОВИД 19
Члан 36.
Уколико се симптоми појаве ван школе, потребно је обратити се Ковид – 19
амбуланти надлежног дома здравља, не долазити у школу и истовремено
обавестити надлежну особу у школи.
Потребно је пратити препоруке лекара.
Члан 37.
Уколико се симптоми појаве у школи код особља школе, потребно је да се
особа са симптомима болести одмах јави у Ковид – 19 амбуланту надлежног дома
здравља.
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Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе
обавештава надлежни институт / завод за јавно здравље.
Уколико се симптоми појаве у школи код ученика, потребно је 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, а просторију након одласка детета
очистити и дезинфиковати.
XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
ОСНОВНА ШКОЛА ''Милош Црњански''
БРОЈ: 1217/2020
ДАТУМ: 14.9.2020. године
СРПСКИ ИТЕБЕЈ

Председник Школског одбора

.........................................................
Татјана Рајић
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