ПЛАН РАДА У ШКОЛИ НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У складу са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у
целодневни боравак током трајања епидемије COVID - 19, број: 601-00-9/4/2020-01 од
05.05.2020. године, доноси се план рада - одржавања хигијене и понашања у школи, ради
безбедности деце и запослених у ОШ „2.октобар“ Зрењанин, који се спроводи након
укидања ванредног стања почев од 7.5.2020.г.:
1. РАДНО ВРЕМЕ И АНГАЖОВАНИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ:
- Продужени боравак: од 7,00 – 16,00 часова, наставница разредне наставе у
продужеом боравку и стручни сарадници.
- Администрација: од 8,00 – 12,00 часова, директорка школе, секретар школе,
администаративна радница и књиговодство.
- Помоћно особље, куварица и сервирка: од 6,30 – 15,00 часова:
1 запослени од 6,30 – 11,00 часова
1 запослени од 11,00 – 15,00 часова
- Домар: од 7,00 – 15,00 часова.

2. ПОЈАЧАНЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ:
2.1 Сви запослени који обављају своје радне задатке у просторијама шоле морају
носити заштитну опрему (маску и рукавице);
2.2. У току рада у просторима школе може боравити истовремено највише 10 особа
по инструкцијама Владе РС, ради заштите од заразе корона вирусом;
2.3. Приликом уласка у објекат школе је потребно извршити дезинфекцију обуће и
руку средствима која су на располагању и приступачна на улазним вратима;
2.4. Избегавати контакте на растојању мањем од 2 метра;
2.5. Радни простор и ходнике је потребно чистити и брисати на 2 сата, као и
проветравати отварањем прозора;
2.6. О спроведеном чишћењу и дезинфекцији, запослени задужени за те задатке,
воде појединачну евиденциу за сваки радни дан.

3. БОРАВАК И КРЕТАЊЕ ДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛИ
3.1. Како продужени боравак ради од понедељка 11.5.2020.г., потребно је
испоштовати следећа правила:
-Родитељи ће ученике доводити на улаз из школског дворишта (капија у улици Југ
Богдана);
-За прихват деце при довођењу и на крају дана, биће задужено дежурно лице у
школи;
-Прихват ученика вршиће се на улазу у други објекат (из улице Југ Богдана);
-Родитељи, без преке потребе, не би требало да улазе у школу;
-Приликом довођења и одвођења детета родитељ је у обавези да носи заштитну
маску, тако да иста покрива уста и нос, да дезинфикује руке на улазу и пређе преко
постављене дезобаријере за обућу, уз минимално задржавање;
-Свакодневно, пре доласка 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 наставника у продуженом боравку;
- Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за
његове потребе током боравка у школи.
-Родитељи су у обавези да свакога дана, пошто дођу по дете, обавесте наставника у
продуженом боравку да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана,
-Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им
припремите и спакујете ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена
проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама деце.
-Ученицима ће бити омогућено да редовно прате наставу на даљину (ТВ часови), а
према распореду који је доступан за сваку седмицу унапред.
3,2. Остала лица која улазе у зграду школе ради обављања неког посла, морају
имати заштитну маску и рукавице и извршити дезинфекцију руку и обуће на улазним
вратима.
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