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Дел.бр.378 

Датум: 28.05.2020.год. 

 

На основу члана 3. и 5. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести 

COVID-19 („Службени гласник РС“ бр.66/2020), а у складу са Инструкцијама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр.610-00-00317/2020-01) и 

Министарства здравља (бр.530-01-45/2020-10) од 05.05.2020. године директор Школе 

доноси 

 

П Р О Т О К О Л   

О  ПОСТУПАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН  ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  

У ВРАЊУ  

ПОВОДОМ ОРГАНИЗОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ТОКОМ 

ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

  

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Протоколом о поступању ОШ „Јован Јовановић Змај“  у Врању поводом  

организације образовно-васпитног рада, за период након 01.6.2020. године,   у време 

трајања епидемије COVID-19 (у даљем тексту: Протокол) дефинишу се следећа питања: 

- Начин и организација рада Школе током организовања рада продуженог 

боравка и организације образовно-васпитног рада, за период након 01.6.2020. 

године,  у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције 

заштите и сузбијања ширења заразних болести COVID-19, почев од 11. маја 

2020. године; 

- Начин пријема ученика у објекат; 

- Поступање запослених приликом пријема и боравка ученика у продуженом 

боравку и боравка ученика у школу у периоду након 01.6.2020.године;  

- Поступање родитеља/законских заступника током припреме деце за долазак у 

школу, приликом пријема и преузимања деце; 
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- Начин одржавања хигијене у школи; 

- Друге превентивне мере. 

Члан 2. 

Школа започиње са непосредним образовно-васпитним радом у продуженом 

боравку у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, заштите и 

сузбијања ширења заразне болести COVID-19, почев од 11. маја 2020. године. 

Школа врши пријем ученика чији су родитељи или законски заступници  у обавези 

да се врате на посао, а немају другу могућност збрињавања деце.  

Школа започиње са образовно-васпитним радом тј. организује посебне часове 

наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из 

одређене  наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. 

Број ученика у истој учионици не може бити већи од 9  при чему ће удаљеност 

између свих присутних у просторији мора бити већа од 2 метра.  

Члан 3. 

При планирању организије рада и сачињавању распореда радника. Школа ће 

водити  рачуна о запосленима са хроничним болестима, и настојати да се обезбеди висок 

ниво колегијалности и колективне одговорности. Приликом одлучивања, радници 

достављају одговарајућу здравствену документацију. 

Распоред  радника доноси директор Школе. 

Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било 

каквих симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно COVID-19 

(повишена температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и 

мириса), одмах предузму мере изолације, јаве се директору и удаље са посла, потом се јаве 

изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи  за све грађане са сумњом на  

COVID-19 и да до потврде да су  здрави не долазе на посао. 

У ситуацији појаве сумње на оболевање од COVID-19 или потврде оболевања код 

запосленог, директор је у обавези да о томе обавести епидемиолога надлежног Завода за 

јавно здравље ради даљег поступања. 

Наставници разредне и предметне наставе и након отварања продуженог боравка 

настављају рад са ученицима електронским путем, све до потпуне нормализације рада 

Школе. 
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II – ПРИПРЕМЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОЧЕТАК РАДА 

Члан 4. 

Школа, у складу са Инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Министарства здравља спроводи посебне мере дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације унутрашњости објеката Школе у сарадњи са локалном самоуправом и 

надлежним Заводом за јавно здравље. 

Дератизацију дворишта врши надлежна институција са којом Школа има закључен 

уговор. 

Члан 5. 

Школа ће пре организованог доласка ученика  у школски објекат предузети 

следеће: 

1. Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора и опреме, као и проветравање 

простора и након тога, то радити свакодневно; 

2. У сарадњи са Републичким Кризним штабом и Градом Врање –за запослене ће 

бити обезбеђене довољне количине личне заштитне опреме, средства и прибор за 

чишћење, дезинфикацију и личну хигијену.  

3. На улазу у објект свакодневно постављати дезобаријеру – сунђер или крпу добро 

натопљену дезинфикационим средством. Квашење сунђера врши се пре доласка и 

одласка ученика и то  ради радник који дежура на улазним вратима Школе;  

4. Обезбедити прскалицу са средством за дезинфекцију руку на  бази 70% алкохола 

којом ће радник на улазу са маском и рукавицама вршити дезинфекцију руку 

родитеља, ученика, запослених и свих који улазе у просторије Школе. 

 

5. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у Школи 

(употребљених маски и др.). Отпад одлагати у кесе смештене у канте са педалом за 

ножно отварање, завезати пре бацања у контејнер. и даље третирати у складу са 

процедуром за управљање уз прописане мере заштите. Отпад одлагати по потреби, 

а обавезно после одласка ученика и радника. 

Члан 6. 

Свакодневно ујутру, пре уласка ученика  у учионицу обавезно је проветравање 

просторије. Континуирано проветравати простор током боравка ученика у учионицу. Не 

користити вештачку вентилацију. 
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Дезинфекција ходника, тоалета и учионица (клупе, столице, кваке, прекидачи,  

славина) врши се  после сваког  одласка ученика а пре следећег  заказаног термина 

доласка ученика на посебним часовима; 

Дезинфекција тоалета  за ученике у продуженом боравку врши се  док су ученици 

напољу и после одласка ученика. 

Дезинфекција просторије у  продуженом боравку  подова, врата и радних површина  

(столови, клупе, столице, кваке, прекидачи, ручке ормарића, славина)   врши се за време 

боравка ученика напољу и после одласка ученика; 

Из просторије у којој бораве ученици у продуженом боравку уклонити тепихе, 

остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују. 

При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени 

према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и 

неопходног контактног времена. 

Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја 

ученика и не смеју се примењивати у непосредној близини ученика, како би се 

избегло евентуално удисање испарења.  

  

III – ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Члан 7. 

 Пријем ученика врши се на једном улазу на коме је постављена дезобаријера. 

Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат   обавезно носи маску 

тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% 

алкохола и пређе преко постављене дезобаријере за обућу и да уз минимално задржавање 

размени информације са запосленима у школи који су задужени за прихват ученика. 

Уколико родитељ нема маску иста му се мора обезбедити пре уласка у школу. 

Кад год је то могуће родитељ не треба да улази у школу, како при довођењу, тако и 

у прихвату деце на крају дана. Дежурни запослени биће задужен за прихват деце и њихово  

позивање када родитељи дођу по дете. 

Поставити видно обавештење и обележити  

Родитељ који први пут доводи дете у боравак предаје учитељу у продуженом 

боравку: 

- потрврду надлежног школског лекара да је дете здраво; 

- потврде за оба родитеља детета (осим за самохране родитеље који доносе потврду 

само за себе) издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављују у 

седишту или другимп ословним и организационим јединицама послодавца. 
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У случају да је учитељ у продуженом боравку одсутан  директор је обавезан да  

обезбеди замену из редова осталих наставника разредне наставе. 

Члан 8. 

Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном нaјраније  у 

7:30, а по ученике могу доћи најкасније у 16:30. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног 

термина, о чему родитељ треба да за сваки наредни дан унапред обавести наставника-

учитеља у боравку. Изузетно, уколико за то постоји могућност, деца могу  бити 

прихваћена и         пре 7:30 уз сагласност директора школе. 

Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте учитељицу да ли ће 

ученик доћи и наредног дана. 

 Члан 9. 

Потребно је обезбедити да ученици редоно прате наставу на даљину (ТВ часови), а 

према распореду који је доступан за сваку седмицу унапред. Потребно је обезбедити 

телевизор, који ће у одговарајуће време бити на располагању ученицима одређеног 

разреда.  

По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или да учествују у 

изради другух задужења која добијају од својих наставника.  

Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за 

релаксацију и активан одмор или омогућити ученицима да сами изаберу чиме ће се бавити 

у термину када не уче.У зависности од временских прилика ученици треба да буду што 

више у школском дворишту, уз обавезан надзор наставника. 

Све расположиве ресурсе простор, опрему, учила и играчака у школи, а посебно у 

простору у коме борави група треба ставити на располагање ученицима како би време 

проведено у школи било што квалитетније. Током трајања активности ученике треба 

стално подсећати на коришћење средства за дезинфекцију и чешће прање руку. 

           

IV – ПРИЈЕМ УЧЕНИКА НА ПОСЕБНИМ ЧАСОВИМА НАСТАВЕ 

Члан 10. 

Школа од понедељка 1. јуна 2020 године, започиње са организовањем посебних 

часова наставе  на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво 

постигнућа из одређене наставне области/ теме у оквиру  одговарајућег предмета, 

програма и активности  у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, 

заштите и сузбијања ширења заразне болести COVID-19.   
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Члан 11. 

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима тако да од 

понедељка 01.6.2020 године до понедељка 05.6.2020 године сваког наставног дана 

предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог  разреда у трајању од  један и по сат. 

О намери да похађају посебне часове наставе, ученици претходно обавештавају 

одељењског старешину. 

Од среде 03.6.2020 године, до понедељла 15.6.2020 године, школа организује 

припрему за полагање завршног испита (припремна настава) у складу са исказаним 

потребама ученика,  у трајању од десет дана, у складу са законом. 

Од понедељка 08.6.2020 године до понедељка 15.6.2020 године, школа сваког 

радног дана предвиђа-организује одвојене термине посебних часова наставе  за ученике 

петог, шестог и седмог разреда у трајању од један и по сат по разреду и временским 

размацима између разреда поштујући мере безбедности. 

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се 05. јуна 2020. године. 

 

V – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Члан 12. 

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак 02.6.2020 године, 

тако што ће тест из математике решавати у Школи. 

Пробни завршни испит биће организован у два термина и то. 

Прва група у периоду од 8:00 до 10:00 часова 

Друга група у периоду од 11:00 до 13:00 часова. 

Члан 13. 

Ученици распоређени у прву групу обавезни су да дођу у школу у 7:30 часова и 

треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом, графитну оловку, плаву 

хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар. 

Члан 14. 

Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред 

утврђеним списковима.  

У једној просторији не сме бити распоређено више од девет ученика и један 

дежурни наставник, водећи рачуна о социјалној дистанци тако да растојање између 

ученика мора бити најмање 2 метра у свим правцима. 
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Члан 15. 

Ученици ће тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест решавати код куће 

као вид припреме за завршни испит, па ће школа организовати преузимање ових тестова 

од стране ученика у понедељак 01.јуна 2020 године, тако што ће унапред одредити 

термине за преузимање тестова по одељењима и о томе обавестити одељењске старешине 

који ће даље информацију проследити својим ученицима. 

Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.6.2020. године и предати 

својим одељењским старешинама. 

 Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће 

ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима. 

Члан 16. 

Завршни испи ученици осмог разреда полагаће 17, 18 и 19.  јуна 2020. године. 

VI – ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 

Члан 17. 

Сви запослени у Школи који су оболели од болести COVID-19 или имали директан 

контакт са потврђеним случајем COVID-19, потребно је да се уколико нису развили 

симптоме болести COVID-19, након истека кућне изолације од 14 дана, тестирају на нови 

коронавирус SARS-CоV-2 и врате на посао уколико је резултат теста негативан.  

Радници су обавезни да пре почетка рада донесу потврду надлежног органа о 

резултату теста. 

Члан 18. 

Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било 

каквих тегоба / симптома који могу да указују н ареспираторну инфекцију, односно 

COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ и др.), да предузму мере изолације од 

ученика и других запослених, јаве се непосредном руководиоцу и удаље се са посла, 

потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све грађане са 

сумњом на COVID-19 и да док не потврде да су здрави, не долазе на посао. 

Свака сумња на болест и одлазак са посла из тог разлога као и изостанак са посла 

 јавља се  директору. 

Члан 19. 

У ситуацији појаве сумње на обољевање COVID-19 или потврде обољевања код 

запосленог  директор је у обавези да о томе обавести епидемиолога надлежног Завода за 

јавно здравље ради даљег поступања. 
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Члан 20. 

Потребно је да сви запослени  смање учесталост својих социјалних контакта у 

свакодневним активностима, како би могућност заразе новим коронавирусом била сведена 

на минимум. 

Члан 21. 

Запослени су у обавези да спроводе социјалну дистанцу од 2 м и споља и у 

затвореном простору Школе где се обављају административни послови као и између 

других запослених и ученика. 

Члан 22. 

Сви запослени су у обавези да носе заштитне маске за лице, тако да маска 

прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку 

сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. 

Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције  руку. 

Сваки запослени приликом доласка на поса добија маску са којом ради.  

Обавезност ношења рукавица дефинисана је само у одређеним ситуацијама и то 

рукавице користе чистачи током прања и чишћења и кухињско особље. Запослени, 

рукавице добијају приликом доласка на посао а по потреби добијају допуну у току дана. 

Члан 23. 

Сви запослени су у обавези да одмах по уласку у објекат дезинфикују 

сопствене мобилне телефоне, личне ствари и торбе треба да се одлаже у гардеробни део и 

не уносе у простор у коме су ученици. 

Забрањена је употреба мобилних телефона у учионици  у приватне сврхе. 

 

VII – РОДИТЕЉИ/ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ 

Члан 24. 

Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима 

(респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или 

имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељ/други законски заступници или укућани 

имају једну од наведених болести. 

Члан 25. 

Обавезан је сваки родитељ да пре довођења детета у продужени боравак да  детету 

и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу 

и о томе обавести наставника у боравку или директора. 
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Члан 26. 

Дете долази у продужени боравак у пратњи једног родитеља и пожељно је да то 

буде исти родитељ сваког дана. Ако то није могуће дете доводи  и преузима родитељ који 

може. 

Члан 27. 

Није дозвољено да родитељ/други законски заступник, детета доводи или одводи 

дете из школе, нити улази у просторије школе ако он/она или дете има повишену телесну 

температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља или кратког даха или је под 

ризиком да је могао бити у контакту са особама позивтивним на COVID-19. 

Потребно је да родитељи смање учесталот својих социјалних контаката у 

свакодневним активностима како би могућност зараза  новим коронавирусом била сведена 

на минум. 

Члан 28. 

 На сајту  Школе, поставити видна обавештења да родитељи и други законски 

заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну 

удаљеностод 2 метра и поштују смернице наведене у одељку III – Пријем деце у објекат, 

као и о свим битним смерницама и протоколима који се успостављају у Школи у циљу 

заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених.  

 

VIII – ДРУГЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Члан 29. 

Наставник у продуженом боравку   је у обавези да децу  подсећа и упућује да 

одржавају физички размак уз објашњења која су им прихватљива зависно од њиховог 

узраста. 

Теме из домена бриге о здрављу, са осећањем мере ће приближити и понудити 

ученицима кроз игру, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације (рутине, 

ритуале). 

Члан 30. 

Препоручује се организовање боравка и играња деце у дворишту кад год и где је то 

могуће.  

Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (на пример плишане 

играчке).  
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Члан 31. 

Исхрану деце организовати у просторији за боравак деце. Деца треба да доручкују 

пре доласка у школу, а да име припреми и спакује ужина или суви оброк ( у зависности од 

дужине времена проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама деце. 

Свако дете мора имати своју флашицу за воду коју ће донети од куће и коју ће 

искључиво само оно користити. 

 За време јела, деца за столовима треба да седе на удаљености од два метра у 

сваком правцу. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану. 

Обавезан је надзор учитеља током прања руку деце сапуном и водом у трајању од 

најмање 20  секунди. Посебно је битно прати руке пре и после јела, после тоалета, после 

играња и боравка у природи. 

Члан 32. 

При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, 

учитељ у продуженом боравку издваја дете у посебну просторију и позива родитеље; у 

случају да се ни један од родиотеља не јави на позив, позвати службу Хитне помоћи.  

До доласка родитеља, дете мора бити под сталним надзором у посебној просторији.  

Обавезно користити рукавице и маску, тако да маска покрива уста и нос. Дете смирити, 

контролисати телесну температуру, раскомотити напицима и спроводити адекватну негу 

до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка детета обавестити управу и 

надлежни институт/завод за јавно здравље, просторију очистити и дезинфиковати. 

Члан 33. 

 Забрањено је организовање већих окупљања у објекту (приредбе, прославе, 

позоришне представе и сл) и организованих групних посета местима где се очекује 

окупљање већег броја особа, излета и др. 

Члан 34. 

У школи треба да буде најмањи могући број запослених у исто време, али свакако 

толики да је могуће организовати непосредан образовни рад са децом, и остваривање 

осталих делатности школе.  

Члан 35. 

Физички размак од 2 метра у сваком смеру обавезно спровести у затвореном 

простору установе где се обављају административни послови, као и између других 

запослених и деце. 
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IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

За провођење одредби овог Протокола одговоран је директор Школе. 

Сви запослени су у обавези да се у свему придржавају Протокола. 

Не поступање по одредбама Протокола представља тежу повреду радне обавезе и 

повлачи за собом дисциплинску одговорност запослених 

 

      У Врању,                                                                                                      Директор Школе, 

28.05.2020.године                                                                                        Милена Маринковић 

 

 

 

 

 


