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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 07.05.2020. четвртак
I) УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ. Народна скупштина Републике Србије укинула
је ванредно стање у Србији. У складу са тим ОШ“Старина Новак“ проглашава:
Престанак важења ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНОГ
ВРЕМЕНА ОШ“СТАРИНА НОВАК“ БЕОГРАД ТОКОМ ТРАЈАЊА
ВАНРЕДНОГ СТАЊА бр.353 од 16.03.2020.
ПРЕСТАЈЕ важење мера о организовању целокупног рада ОШ“Старина
Новак“ од куће и на даљину које су оглашене у ДНЕВНОМ
ОБАВЕШТЕЊУ за дан 26.03.2020. (бр.353-8 од 26.03.2020), а прописују
се следеће мере:
 Део активности запослених неће се више одвијати код куће и
на даљину,
 Наставници који спроводе наставу на даљину чиниће то и
даље на исти начин али са могућношћу да повремено за
друге послове буду ангажовани на радном месту у школи,
 Техничко особље (домар, теткице и сервирка) враћају се на
радно место у потпуности 8.маја 2020,
 Учитељице у боравку враћају се 11.маја 2020. на радно
место у потпуности и престају са активностима продуженог
боравка на даљину,
 Стручни сарадници (педагог, психолог и библиотекар)
враћају се на посао у школу делимично, у складу са
налозима директора школе и епидемиолошким мерама,
 Ваннаставно
особље
(секретар,
рачуновођа,
административни радник) враћају се на посао у складу са
захтевима посла и епидемиолошким мерама.
Настава на даљину се НЕ ПРЕКИДА до завршетка наставне 2019/20.
године,
II)

ПОЧЕТАК РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА. Министарство просвете, НИТР
доставило је Инструкције у вези са поступањем основних школа поводом
отварања објекта и пријема ученика у целодневни боравак током трајања
епидемије COVID-19 број: 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. На основи одредби
из овог дописа сачињен је следећи План рада продуженог боравка у условима
пандемије COVID-19:
ПИБ: 101520735
матични број: 07004419
шифра делатности: 80101
Регистарски број: 6011000650
жиро рачун: 840-1429660-03
Кнез Данилова 33-37
тел/факс: 011/ 3347-633 тел: 011/3349-513

основана 1922. године

ОСНОВНА ШКОЛА
"СТАРИНА НОВАК"
директор
Влада Вучинић

1.ОПШТЕ МЕРЕ
1.1. УСЛОВИ ПРИХВАТА ЂАКА. Неопходни услови које родитељ чије дете
користи услугу продуженог боравка мора да испуни, прописане су
РЕШЕЊЕМ директора школе бр.402 од 07.05.2020.
1.2. СМЕНЕ У БОРАВКУ. У школи, у периоду проглашене пандемије
COVID-19, за наставнице разредне наставе (у даљем тексту учитељице)
постоје две смене продуженог боравка:
 Прва смена почиње у 7:15 и траје до 12:00 часова:
 Распоређена учитељица прима ђаке у 7:30 а предаје их у 12:15 учитељици
друге смене.
 Друга смена почиње у 12:00 и траје до 17:00 часова:
 Распоређена

учитељица

прима

ђаке

у

12:15

а

предаје

их

родитељима/старатељима најкасније у 16:30.
2.БРОЈ ГРУПА БОРАВКА
2.1. Постоји шест група продуженог боравка које се формирају тако
да, без обзира на узраст, групе имају што мањи број ђака (највише
дозвољено у групи је 9 ђака).
2.2. Ради формирања група деце које ће 11.05.2020. почети рад
продуженог боравка у условима пандемије COVID-19, родитељи су у
обавези да најкасније до 9.маја 2020. учитељици у продуженом боравку
потврде долазак детета.
3.ПРОСТОРИЈЕ
3.1. За рад продуженог боравка користе се искључиво просторије у
приземљу Школе:
 Две учионице код фискултурне сале,
 Две учионице поред канцеларије секретара Школе,
 Кабинет технике и технологије,
 Кабинет информатике,
 Галерија Музеја школе служи као привремени карантин за ђаке на које се
сумња да су оболели а који чекају да по њих дођу родитељи.
4.ПРИМОПРЕДАЈА ЂАКА
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4.1. Примопредаја ђака се врши на једном од следећа четири улаза у
школски објекат:
1. Главни улаз из великог дворишта (за ђаке у групама које су у
учионицама поред канцеларије секретара Школе),
2. Улаз код велике фискултурне сале (за ђаке у групи која је у
кабинету технике и технологије),
3. Улаз код „Траса“ (за ђаке у групама које су у учионицама код
фискултурне сале),
4. Улаз код „Новакове баштице“ (за ђаке у групи која је у кабинету
информатике).
4.2. Пријем ђака у 7:30 врши учитељица прве смене искључиво испред
улаза у Школу, односно, ван школског објекта.
4.3. Ђаке који дођу после 7:30, а најкасније до 8:30, преузима и спроводи
до групе дежурна теткица (ђаке преузима испред улаза у школу).
4.4. Родитељима је најстроже забрањено да приликом примопредаје
детета, улазе у објекат школе.
4.5. Децу у продуженом боравку доводе и преузимају искључиво
родитељи/старатељи (рођацима и осталима није дозвољена примопредаја,
изузев ако је достављена писана сагласност родитеља/старатеља).
4.6. Свакодневно, пре доласка детета 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 задужену учитељицу.
4.7. Дете које се доводи у Школу мора имати заштитну маску и рукавице,
као и посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе
током боравка у школи.
4.8. Приликом примопредаје детета, родитељи се не смеју задржавати у
школском дворишту нити стварати групе са другим родитељима и децом,
већ морају одржавати безбедну физичку раздаљину од других лица у
школском дворишту.
4.9. Учитељицама у продуженом боравку није дозвољено да приликом
примопредаје детета воде разговоре са родитељем о детету већ су дужни
да на најбржи и најбезбеднији начин изврше примопредају детета.
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4.10. Учитељице са родитељима могу водити разговоре о детету само
електронским путем ради смањења ризика од ширења инфекције.
4.11. Приликом преузимања детета, вршиће се безконтакно мерење
температуре одмах по набавци потребне опреме.
5.НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У БОРАВКУ
Надлежна учитељица прописује активности у својој групи обавезно
укључујући следеће елементе:
 Редовно праћење наставе на даљину (ТВ часови),
 Решавање домаћих задатака,
 Игра у школском дворишту или одговарајућем простору.
6.ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
6.1. Учитељице су обавезне да пре преузимања смене у боравку, утврде да
ли је простор, предвиђен за њену групу деце, дезинфикован и да ли сва
деце носе маске и рукавице.
6.2. Учитељице су обавезне да све време своје смене носе заштитну маску
и рукавице.
6.3. Свако дете на које се посумња да има симптоме обољења мора бити
издвојено у привремени карантин који се налази у Галерији Музеја школе,
а његови родитељи морају хитно бити позвани да дођу по своје дете и
одведу га лекару.
6.4. Приликом пријема и у више наврата током своје смене, учитељица је
обавезна да дезинфекционим средством из прскалице дезинфикује свако
дете у својој групи.
7.ИСХРАНА
7.1. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, као
и да детету спакују ужину и/или суви оброк, јер у школи неће бити
обезбеђена достава оброка док се за то не стекну услови који су у
сагласности са епидемиолошким мерама и препорукама.
II) РАСПОРЕД РАДА. У складу са План рада продуженог боравка у условима
пандемије одеђује се следећи РАСПОРЕД РАДА УЧИТЕЉИЦА У
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:
ПРВА СМЕНА (почиње у 7:15 и траје до 12:00 часова):
1. Александра Ераковић
2. Јована Младеновић
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3.
4.
5.
6.

Марија Јерковић
Драгица Тодорић
Весна Ћехић
Андријана Митровић

ДРУГА СМЕНА (почиње у 12:00 и траје до 17:00):
1. Ивана Бојанић
2. Маријана Марјановић
3. Миљана Митровић
4. Сања Богдановић
5. Александра Петровић
6. Ана Зорић
Учитељице прве смене имаће састанак са директором школе у петак 8.маја 2020.
у 10:00 часова,
Учитељице друге смене имаће састанак са директором школе у петак 8.маја 2020.
у 12:00 часова.
РАСПОРЕД РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА:
1.
Наставници предметне и разредне наставе нису у обавези да
долазе у школу ради реализације наставе на даљину и, када се
укаже потреба, биће ангажовани за рад у школи само посебним
налогом директора школе о чему ће бити благовремено
обавештени.
2.
Стручни сарадници (психолог, педагог и библиотекар) нису
у обавези да долазе у школу ради обављања активности које су део
наставе на даљину и, када се укаже потреба, биће ангажовани за
рад у школи само посебним налогом директора школе о чему ће
бити благовремено обавештени.
3.
Тимови и радне групе реализоваће своје активноси у школи
према усвојеним плановима који су део Годишњег плана рада
школе
Директор школе ће бити у школи пуно радно време сваког радног дана.
III) Данашње ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ је последње дневно обавештење у време
ванредног стања. Са укидањем ванредног стања, окончава се и обзнањивање
ДНЕВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ.
IV) НАСТАВНЕ СУБОТЕ. Роководилац Актива директора ГО Палилула проследио је

нашој школи мејл поруку 06.05.2020. у 09:51 Министарства просвете, НИТР
Сектор за предшколско образовање у којој се наводи:
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У месецу мају, поред рада, у току радне недеље, предвиђен је рад и кроз
две наставне суботе, 9. и 23.05.2020. године.
Распоред часова за те дане одређује школа, имајући у виду реализовану
наставу до сада, у складу са годишњим планом рада и узимајући у обзир
равномерно распоређене дане у седмици.

Влада Вучинић, директор школе
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