На основу члана 109 и 119. став 1тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 27/018, 10/2019
и 6/2020 године) и на основу Упуства о мерама заштите и здравља ученика и
запослених у школи Министарства просвете науке и технолошког развоја,
Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Врању
на седници одржаној
11.09.2020 године донео је:

Анекс
Правилника о правилима понашања ученика, родитеља,
односно других законских заступника, запослених
и трећих лица у ОШ „Вук Караџић“ у Врању

У Врању
Дана 11.09.2020.год.

Пред.школског одбора
Душан Стевановић
_____________________________

Опште одредбе
Члан 1

Овим актом уређују се правила понашања ученика, родитеља, односно
других законских заступника, запослених и трећих лица у ОШ „Вук
Караџић“ у Врању у складу са упуствима о мерама заштите здравља ученика
и запослених у школи за време трајања пандемије КОВИД -19.

Понашање ученика,родитеља,односно других законских заступника и
запослених у установи
Члан 2
Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину
• 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
пред полазак у школу.
Одржавање физичке дистанце
Члан 3
- Обавезно је одржавање физичке дистанце са другим особама у школи и
школском дворишту од најмање 1,5метара.
- У учионицама бораве највише 15 ученика/ца са обезбеђеним
4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.
-Ученици не мењају учионице односно настава за једанразред одвија у истој
учионици.

-Обустављене су активности код којих је могуће појачано стварање
аеросола (певање, викање, спорт, навијање),на часовимамузичког се не
препоручује певање , нема проба школског хора, на физичком нема
колективногспорта, а индивидуалне спортове (гимнастика и сл.)
прилагодити условима (величини сале, могућност природне вентилације и сл)
-Наставу физичког васпитања организује се на отвореном када год је то
могућеи реализацију наставног програма организовати тако да се избегне
блиски контакт односно да се одржи физичка дистанца од најмање два метра
у свим правцима.
Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни
програм који ћеомогућити одржавање физичке дистанце. Пре и после
сваког часа дезинфикују се заједнички предмети (справе, лоптеи сл.), чисти
сала и проветрава.
• Ученици не смеју да стварају гужву у свлачионицама већ да буду
стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се
обезбеди 4 m2 по ученику.
• У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали
и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
• Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у
школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста
преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да
покрива нос, уста и браду.
• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих
ивеликог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на
отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике
дозвољавају.
• Ученици користе тоалете 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.
• Забрањено је организовање прославе у објекту (приредбе), као ни
организоване групнепосете местима где се очекује окупљање већег броја
особа, излете и др.

Члан 4
Ношење маски
- Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба
да носе маске.
- 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.
Члан 5
Редовно прање руку
За све запослене и ученике обавезно је редовно прање руку током боравка
у школи ,на следећи начин:
Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање
20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола.
Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити
прањеруку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане.
После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и
сапуном.
Ушколи су постављенипостери, као подсетник о правилном прању
руку, на свим местима где се руке перу.

Обавезно је прање руку при уласка у школу, пре јела, после одласка у
тоалет, преспремања хране, након обављања респираторне хигијене
(истресање носа,кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог
одмора, после часафизичког васпитања) и мажења животиња, када су видно
запрљане, наконизласка из школе и увек када постоји потреба.
На свим улазима у школу ,постављена су дезинфекциона средства на бази
70% алкохола (користити уз обавезни надзорнаставника/дежурног
наставника).
Члан 6
Редовно чишћење школске средине
Помоћно особље у школи је у обавези да одржава мере хигијене у школској
згради и дворишту ,поштујући све прописане мере превенције ширења
пандемије и то на следећи начин:
Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и
стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних
постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа
(различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу,
лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора средстава којима се чисти.
Помоћно особље врши дезинфекцију ,после сваке смене ученика и на
великом одмору заједничких предмета који се често додирују(школске клупе,
столови у трпезарији,спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски
прибор – шестар, лењир) и тоискључиво средствима на бази 70% алкохола и
након механичког чишћења видљивозапрљаних површина.
Посебно водити рачуна о контролисаној употреби дезифицијенаса како не би
дошло до негативних ефеката по здравље деце, наставног и школског особља
као што су:иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на
кожи, иритацијаслузокоже респираторних путева
Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање
тканине.
Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два
пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене).

Обавезно очистити и дезинфиковати по утврђеном распореду п ростор,
прибор и опрему у тоалетима, учионицама, зборницама, сализа физичко
васпитање и школској кухињи (подови, зидови,врата, и друге површине које
користи већи број особа: школске клупе истолови, столице, школски прибор
– шестар, лењир, кваке, прекидаче засветло, ручке ормарића, славине, WC
шоље,водокотлићи, лавабои, спортскаопрема и сав остали прибор)
Члан 7
Обавеза мајстора одржавања
Домари су у обавези ,свако у својој смени ,да изврше проверу
функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и
хигијеном и о томе обавести директора или секретара школе.
Више пута у току дана у зависности од броја особаприсутних у школи
проверити снабдевеност потрошним материјалом идопунити по потреби.
Проверити исправност ифункционалност уређаја и инсталација за
водоснабдевање, санитацију и хигијену,славине, лавабои, WC шоље,
водокотлићи (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази
алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, проходне WC
шоље, исправни водокотлићи)
Члан 8
Редовно проветравање свих просторија
Обавезно за време сваког школског одмора и између смена вршити
проветравање просторија у школи искључиво природним путем
(отварањем прозора), без употребевештачке вентилације и климатизације
централизованог затвореног типа.

Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених
прозора и током трајања наставе.
Члан 9
Редовно уклањање отпада
Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и
са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине
канте.
Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу
сапроцедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Обележити места
захигијенско одлагање употребљених маски и рукавица, након чега се она
везујеи
одлаже
заједно
са
комуналним
отпадом.
На дневној основи и по потреби више пута дневно проверавати да ли
су канте пуне и безбедно празнити и одлагати у складу са процедуром за
управљање,
уз
прописане
мере
заштите.
Сав комунални отпад који настаје у току дана током школских
акивности и боравка у школи.
Члан 10
Исхрана ученика у школи
Уколико се организује исхрану ученика, потребно је:
- да се оброци служе у трепезарији или учионицама (само уколико школа
нема
трпезарију)
- да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два
метра, у сваком правцу.
- пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна.
- да деца оперу руке пре јела.
- деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Члан 11
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 иистовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити
препоруке лекара.
2. Уколико се симптоми појаве у школи
a) Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави
уCOVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна
особа ушколи коју одређује директор школе обавештава надлежни
институт/завод зајавно здравље.
b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику
одмахставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за
изолацијуи обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно
здравље. О ученику,у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да
брине једна особакористећи маску и рукавице, а просторију након одласка
детета очистити идезинфиковати.

У Врању
Дана 11.09.2020.год.

Председник Школског одбора
Душан Стевановић
________________________________

