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Писмо родитељима/старатељима ученика ЈУ „СШЦ Братунац“ Братунац

Поштовани и драги родитељи,
Обраћам вам се по основи чињенице да ће ова школска 2020/2021.година започети у
школским клупама, што је одраз ваше и наше жеље и тежње да се наставни процес, у што
већем обиму, нормализује у условима пандемије вируса корона.
Најприје желим да вам се захвалим на разумијевању и сарадњи која је остварена у
претходном периоду школске 2019/2020.год. у условима пандемије вируса корона и онлајн
наставе, којом смо успјешно реализовали планиране програмске садржаје, успјешно завршили
школску годину и, што је најбитније, очували здравље ваше дјеце, наших ученика.
Дакле, наставни процес у овој школској години ће бити реализован са ученицима у школи,
у школским клупама,у мало другачијим условима, што захтјева највише нивое сарадње,
посебно, родитеља и школе као и свих осталих друштвених субјеката.
Настава ће бити организована у двије смјене; у првој смјени ће бити реализована од 7,00
сати до (најкасније), 9,50 сати и у тој смјени ће углавном бити ангажовани ученици – путници.
Друга смјена почиње у 10,20 сати и траје (најкасније), до 13,10 сати. Трајање једног часа у обје
смјене је 20 минута а паузе између часова су 5 минута. Пауза између смјена је 30 минута.
Свако одјељење има своју учионицу и у тој учионици реализују највећи дио наставе уз редовну
дезинфекцију и провјетравање. У свакој учионици, сходно броју ученика у групи, је обезбјеђена
социјална дистанца самим размјештајем клупа.
Ученицима, при уласку у школу уз социјално дистанцирање као и правилно постављање
заштитне маске (прекривањем носа и уста), се врши дезинфекција обуће и шака као и
селективно мјерење температуре бесконтактним топломјером, све под контролом дежурних
наставника.
Паузе између часова ученици ће(без груписања), користити за физиолошке потребе- најкарћим
путем до тоалета, гдје ће им бити омогућено прање руку водом и течним сапуном на начин
како је прописано (20 секунди).
Одјељења која броје више од 18 ученика ће бити подијељена у двије групе.
Забрањује се улазак свих особа које нису запослене у школи.

У постојећим околностима очекује нас стриктно поштовање епидемиолошких мјера,
поступање по препорукама Института за јавно здравство, Владе Републике Српске и
Министарства просвјете и културе РС, како би успјешно реализовали планиране наставне
садржаје, истовремено и посебно водећи рачуна о очувању здравља ученика, наставника,
стручних сарадника и свих запослених у школи.
Очекујем да, на бази јачања међусобног повјерења,разумијевања и сарадничких односа,
између вас – родитеља и школе, у отежаним епидемиолошким околностима, заједнички,
превентивно и правовремено дјелујемо на следећи начин:
-

-

-

-

-

Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања дјетета
и његове тјелесне температуре,
Ученици који имају симптоме заразних болести ( повишена тјелесна температура,
респираторни симптоми, као кашаљ и кратак дах, бол угрлу, малаксалост, бол у мишићима,
пролив, повраћање...), или код којих постоји сумња или потврђена COVID -19 инфекција,
као и они који су били у контакту са особама са сумњом или потврђеном инфекцјом
узрокованом вирусом SARS –CoV – 2 (на примјер, уколико је код неког члана домаћинства
потврђена инфекција или постоји сумња на инфекцију вирусом SARS –CoV – 2, остају код
куће, те их родитељи не смију слати у школу.
Сваки ученик доноси своју ужину и не дијели је са другом дјецом. Такође не дијеле ни
школски прибор, воде рачуна о социјалном дистанцирању.
Ученици треба да носе заштитне маске приликом уласка у школу, одласка у тоалет и на
мјестима гдје се сусрећу са ученицима из другог разреда/ одјељења. Ношење маске током
наставе се препоручује када је то могуће, посебно када су у питању ученици који имају
здравствене проблеме ( алергију, астму, дијабетес, системске болести и др.), или су склона
честим инфекцијама респираторног система.
За ученике који болују од хроничне болести потребно је да, родитељи поред свог
мишљења, прије поласка у школу,школи доставе мишљење надлежног љекара о процјени
његовог здравственог стања и могућности похађања наставе.
За ученике се препоручује ношење памучних маски. Сваки ученик треба да има резервну
маску у случају оштећења или прљања.
Свака манипулација са маском, прије и послије употребе захтијева прање/дезинфекцију
руку, а у случају потребе, њено хигијенско одлагање у отпад.
Ако ученик развије симптоме COVID -19 током боравка у школи, одмах се обавјештавају
родитељи, који у најкраћем року треба да дођу по дијете.
Ученици у карантину/изолацији као и друга дјеца за коју то препоручи надлежни доктор
медицине, похађају онлајн (настава на даљину), наставу.
Није препоручљиво да ученици излазе за вријеме одмора. Уколико постоји потреба за
одласком у тоалет, омогућити ученику одлазак и за вријеме трајања часа , како не би
дошло до непотребног груписања.
Родитељски састанци се неће одржавати до даљњег а информисање о успјеху и владању
ученика се врши путем телефона у комуникацији са одјељењским старјешином.
Ученике континуирано подстичите на одржавање хигијене и правилно понашање у
контексту спречавања појаве инфекције.

Увјерен сам да можемо заједно, уз поштовање и провођење свих препорука,
превазићи све изазове који се буду постављали испред нас, у новој школској години,
посебно водећи рачуна о очувању здравља ученика, наставника, стручних сарадника и свих
запослених у школи.

Срдачан поздрав,
Директор школе:
Драган Продановић

