
Инструкције за пријем ученика у продужени боравак током трајања 
епидемије COVID-19 

 
 
5. Обавезе родитеља/других законских заступника 
5.1. Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, 
уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу 
за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитеља доказ 
о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба 
родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуц́е да им се организује 
рад од куц́е). 
 
5.2. Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери 
температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе 
обавести директора. 
 
5.3. Родитеље је потребно обавестити освим битним смерницама и протоколима који 
се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља 
и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, 
поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној 
комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције ковид 
19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и 
од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и 
безбедности деце и одраслих. 
 
5.4. Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ц́е бити само за 
његове потребе током боравка у школи. 
 
 
6. Додатне услуге у школи током целодневног боравка — исхрана ученика 
6.1. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им 
припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена 
проведеног у школи), ау складу са потребама и навикама деце. 
 
6.7. Пожељно је да се храна пакује у појединачне посуде за једнократну употребу 
(оброк кутије), а затим и додатне кесе како би се спречила контаминација хране и 
амбалаже у којој је пакована. 
 
4. Организација и спровођење активности у целодневном боравку ученика из првог 
циклуса 
4.1. Почевши од 11. маја 2020. године у школске објекте се долазити само ученици из 
првог циклуса, али ц́е њихов број бити различит у односу на узраст, односно разред. 
Имајуц́и у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, потребно 
је формирати мање групе које ц́е боравити у истој учионици (до 9 ученика и један 
наставник), при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији 
удаљеност буде вец́а од два метра. Ученике треба стално подсец́ати на мере заштите 
и превенције. 
 
4.2. У односу на број пријављених ученика, директор и стручни сарадници формирају 
потребан број сталних група и распоређују наставнике који ц́е бити одговорни за 
одређене групе. 
 



4.3. Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном најраније у 
7,30, а по ученике могу доц́и најкасније у 16,30. Прихват деце је могуц́ у оквиру 
наведеног термина, очему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте 
дежурног наставника на прихвату ученика. Изузетно, уколико за то постоји могуц́ност, 
деца могу бити прихвац́ена и пре 7,30, уз сагласност директора школе. 
 
4.4. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог 
наставника да ли ц́е ученик доц́и у школу и наредног дана. 
 
4.5. Потребно је обезбедити да ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ 
часови), а према распореду који се доступан за сваку седмицу унапред. То значи да 
треба обезбедити телевизор који ц́е у одговарајуц́е време бити на располагању 
ученицима одређеног разреда. 
 
4.6. По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домац́е задатке или да учествују 
у изради других задужења која добијају од својих наставника. 
 
4.7. Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за 
релаксацију и активан одмор или омогуц́ити ученицима да сами изаберу чиме ц́е се 
бавити у термину када не уче. 
 
4.8. У складу са временским приликама ученици треба да буду што више у школском 
дворишту, уз обавезан наџор наставника. Препоручује се организовање боравка и 
играња деце у дворишту кад год и где је то могуц́е, али тако да при томе не долази до 
мешања деце различитих мањих група. 
 
4.9. Све расположиве ресурсе простора, опреме, учила и играчака у школи, а посебно 
у простору у коме иначе бораве групе продуженог боравка, треба ставити на 
располагање ученицима који су у групама за целодневни боравак, са циљем 
квалитетног структурирања укупног времена током боравка ученика у школском 
објекту. 
 
4.10. Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се 
међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у 
ходницима, трпезаријама, двориштима, салама и тоалетима. 
 
4.11. Током трајања активности ученике треба подсец́ати на коришц́ење средстава за 
дезинфекцију и чешце прање руку. 


