ЗАПИСНИК
Са ванредне седница Наставничког већа одржана је 17.9.2020. са почетком у 18:00 часова
у летњем амфитеатру школе.
Седницу је отворила директор школе, Марина Стојановић, и констатовала да постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање. За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД
1.

Усвајање записника са седнице Наставничког већа одржане 10. септембра 2020.

године
2.

Поштовање Плана мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

3.

Питања и предлози
Дневни ред је усвојен једногласно.

I
Записник са седнице Наставничког већа одржане 10. септембра 2020. године усвојен
једногласно.
II
Директор школе обавестила је наставничко веће да је Школској управи Лесковац упућена
пријава забринутог родитеља да се у школи не поштују прописане мере превенције да се
запослени и ученици не придржавају прописаних мера заштите тј. не носе маске и не
поштују прописану дистанцу и да постоји повећан ризик од ширења заразне болести
ковид 19. Потребно је одговорити на пријаву тј. Школској управи послати изјашњење о
томе да ли су предузете све прописане и препоручене мере и да ли се исте поштују од
стране запослених и ученика. У вези с тим ових дана биће повећана контрола, примене
прописаних мера заштите. Апеловано је и на то да дежурни наставници посебно
контролишу ученике за време одмора.

Секретар школе Сузана Стојановић Стошић упутила је Наставничко веће на обавезу
примене мера из Плана за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести који се
налази на званичном сајту школе, као и на огласној табли.
Секретар школе ке казала да како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе,
потребно је примењивати следеће опште превентивне мере и препоруке :
Да запослени уколико имају симптоме заразнне болести не долазе на посао, већ да се
одмах повуку у самоизолацију. Да се одмах јаве директору школе, изабраном лекару и
епидемиологу у Институт за јавно здравље и даље поступају по њиховим инструкцијама.
Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, код
кашљања и кијања поставити унутрашњу страну лакта или папирну марамицу која мора
одмах да се баци у канту.
Запослени који у току рада на послу почну да кашљу и/или кијају одмах треба да се упуте
кући.
Мерење температуре при доласку на посао је обавезно.Пре уласка у школу, обавезно
прећи преко дезобаријере која је постављена на улаз у школу и извршити дезинфекцију
руку.
Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа,
односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 м ,ако то није могуће
обавезно је ношење заштитне маске (тако да маска прекрива уста, нос и браду) у свим
затвореним радним и помоћним просторијама
Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након
„ризичног“ контакта.
У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са садржајем
минимум 70% алкохола.
Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистим рукама.
Повремено умивање чистим рукама и испирање уста топлом водом, чајем, 3% хидрогеном
или средствима за оралну хигијену.
Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, клупа , столица,
врши се виуше пута у току дана.
Често проветравање канцеларија, учионица и помоћних просторија.
Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање

имунитета).
Останите код куће за време забране рада и кретања у време полицијског сата. Поштујте
савете епидемиолога и лекара који свакодневно апелују на целокупно становништво да
поштује мере превенције и остане код куће. Стриктно поштовање ове мере ће успорити
ширење вируса.
Такође је скренула пажњу да уколико неко од наставника и учитеља примети да се не
поштују превентивне мере то одмах пријави управи.
III
У оквиру тачке Питања и предлози, секретар школе Сузана Стојановић Стошић питала је
чланове Наставничког већа да ли имају примедби на одржавање хигијене у школи.
Чланови Наставничког већа су били сагласни са тим да немају примедби

у вези са

одржавањем хигијенских услова у школи.
Директор школе је још једном напоменула да се ужине послужују у одељењу, осим за
ученике 1. разреда којима се ужина послужује у трпезарији.
Горан Најдовски имао је предлог везан за послуживање бомбона због рођендана код
ученика, наиме предложио је да се то забрани јер деца често узимају рукама бомбоне без
омота.
Директор школе и чланови Наставничког већа су били сагласни са овим предлогом.
Директор школе је напоменула и то да у овом периоду ученици одсуствују и због
сезонског грипа и других болести, обавезно је приликом одсуства ученика обавестити
управу али да нема места паници.
Додатних питања и предлога није било.
Записничар

Директор школе

