ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи,
обавештавамо вас да нова школска 2020/21. година, почиње 01.09.2020. године.
Наша школа ће организовати образовно-васпитни рад уз праћење актуелне
епидемиолошке ситуације, узроковане COVID-ом 19, и све активности организује на
начин који осигурава заштиту здравља ученика и запослених.
Настава се огранизује свакодневно у школи кроз непосредни рад за обавезне предмете
и то:
• Одељења се деле у групе, тако да свака група има до 15 ученика;
• Часови трају по 30 минута;
• Ученик седи сам у клупи, која се налази на прописаној удаљености;
• Пауза између часова је 5 минута и велики одмор у трајању од 15 минута;
• За ученике који користе школску кухињу, школа обезбеђује оброке и ужину за
ученике;
• За ученике који не користе школску кухињу родитељима се препоручује да деца
доручкују, односно ручају пре доласка у школу, или да у школу донесу ужину,
јер нема изласка ван школског дворишта за време великог одмора;
• Пауза између смена група је у трајању од 20 минута планирана за дезинфекцију
простора;
• Родитељи који доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у
школску зграду где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник.
•

Школа ће, такође, спроводити све епидемиолошке мере у погледу обавезног
ношења заштитних маски, држања физичке дистанце између ученика,
одржавања хигијене у просторијама школе и друге процедуре за заштиту
здравља ученика и запослених.

•

Родитељи су у обавези да својој деци обезбеде заштитне маске и да пре доласку
у школу провере телесну температуру детета.

•

Ученик је у обавези да све време боравка у школи носи заштитну маску, осим
када седи у клупи и слуша наставу.

•

Уколико дете има симптоме попут: повишене телесне температуре, кијавице,
кашља и друге респираторне симптоме, родитељ не шаље дете у школу, већ о
томе телефоном обавештава разредног старешину.
Свим ученицима и родитељима желимо успешан почетак нове школске године!

