OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО

Поштовани родитељи,
на основу добијеног „Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених“ и „Стручног
упутства за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у шк.
2020/21.“ добијеног од Министарства просвете РС, обавештавамо Вас о предузетим мерама
заштите и начину организације и реализације наставе за ученике првог циклуса (од I –IV разреда)
и ученике другог циклуса ( од V-VIII разреда) у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево донетог на
седници Наставничког већа 27.08.2020.
Корисно је и важно да са Вашом децом разговарате о пандемији Ковид-19 и зашто школа и
Ваша породица предузимају одређене мере превенције и заштите. О томе ћемо са ученицима
разговарати свакодневно у школи, а неопходно је да одређене информације добију и од Вас,
родитеља, како бисмо заједно допринели њиховом оснаживању.
Мере заштите здравља ученика и запослених:
1. Родитељи свакодневно проверавају телесну температуру деци пред полазак у школу
2. Ношење маски:
- 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
- Родитељи обезбеђују маске деци.
3. Родитељи који доводе децу у школу, не улазе у школу, доводе децу до капије школског
дворишта где децу преузима дежурни учитељ/наставник или евентуално до улаза у
школску зграду уз обавезно ношење заштитних маски
4. Поступак родитеља уколико се симптоми код деце јаве ван школе је да иду у КОВИД 19
амбуланту надлежног Дома здравља, не доводити дете у школу и обавестити надлежну
особу у школи. Даље пратити препоруке лекара
5. Уколико током боравка у школи, постоји сумња на респираторну инфекцију ученика, он се
смешта у просторију за изолацију до доласка родитеља уз обавезно ношење маске,
обавештава се надлежни институт за јавно здравље.
6. Настава се одвија увек у истој учионици, а биће коришћен и отворен простор школског
дворишта.
7. Неопходно је да ученици одржавају физичку дистанцаод других особа у школи, од најмање
1,5 метар, посебно током уласка у школску зграду, током малих и великог одмора.

8. Неопходно је да у периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова
(мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварају гужве.
9. У тоалет улази онолико деце колико има кабина, а испред тоалета се чека ред уз физичку
дистанцу од 1,5 метар између ученика, под надзором наставника.
10. Неопходно је да ученици пре јела оперу руке, као и да међусобно не деле храну и пиће.
11. Нагласите деци значај редовног прања руку, како се правилно одржава хигијена руку у
циљу спречавање ширења инфекције (прање сапуном и водом 20 секунди), као и да не
додирују очи, нос и уста неопраним рукама.
12. Препоручујемо родитељима да обезбеде деци ужину и флашицу са водом у довољној
количини за тај дан, те да ученици не напуштају школско двориште за време боравка у
школи
13. Школа ће се постарати да обезбеди довољно сапуна, убруса, средстава за дезинфекцију,
али можете спремити деци папирне марамице, влажне антибактерисјке марамице, гел за
дезинфекцију ...

*****
На основу „Стручног упутства за организацију и реализацију образовно васпитног рада у
основној школи у шк. 2020/21.“ на седници Наставничког већа одржаној 27.08.2020. утврђени су
модели организације образовно – васпитног рада у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево.
*Модел организације наставе који ће се примењивати у првом циклусу (ученици од 1. до 4.
разреда):
Ученици долазе сваки дан у школу.
Одељење се дели на две групе.
Време почетка наставе за групу мења се на недељном нивоу.
Настава за прву групу почиње у 8 часова, а за другу групу у 11 часова.
Један час траје 30 минута.
Део наставе који учитељи буду реализовали онлајн, биће реализован преко платформе –
Гугл учионица.
*Модел организације наставе који ће се примењивати у другом циклусу (ученици од 5. до 8.
разреда) је комбиновани модел:
Одељење се дели на две групе.
Једна група током једне недеље похађа наставу у школи, свакодневно, према утврђеном
распореду часова, док друга група те недеље прати наставу преко РТС јавног медијског сервиса.
Следеће недеље групе се ротирају тј. друга група прати наставу у школи свакодневно, а
прва група прати те недеље наставу преко РТС јавног медијског сервиса.
У недељи када ученици похађају наставу у школи, настава почиње у 14 часова.
Један час траје 30 минута.
Део наставе који наставници буду реализовали онлајн, биће реализован преко платформе –
Гугл учионица.

*****
Родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким
условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу у школи или ће се определити за учење
на даљину (ТВ часови путем Јавног медијског сервиса РТС). У нашој школи изјашњавање је
спроведено у сарадњи родитеља са учитељима/одељенским старешинама. Родитељи могу
променити одлуку о похађању наставе када постоје оправдани разлози.
Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак у обавези су да доставе школи
потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или
другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт послодавца.
Родитељ ученика који због здравствених проблема или хроничних болести не може да
похађа наставу дуже од три недеље, дужан је да обавести школу и поднесе захтев за организацију
наставе на кућном лечењу. Уз захтев се прилаже и медицинска документација и мишљење
интерресорне комисије .
Током месеца септембра, а посебно у првој наставној седмици шк. 2020/21. године, у
оквиру редовне наставе и часова одељенског старешине, у сарадњи одељенских старешина и
стручних сарадника школе, биће реализован информативно-саветодавни рад на тему пандемије и
заштите од КОВИД-19, у складу са узрастом ученика.
За све додатне информације, као и информације које ћете добијати у наредном периоду,
молимо Вас да комуницирате са одељенском старешини Вашег детета утврђеним и договореним
каналима комуникације.

у Ваљеву,
27.08.2020.

Директор школе Снежана Јовановић

