
 

   МЕРЕ ЗАШТИТЕ И РАСПОРЕД УЛАСКА/ИЗЛАСКА 

 Особе које доводе децу НЕ УЛАЗЕ у школу већ прате децу до улаза, тј. капије 

школског дворишта, где ученике преузима дежурни учитељ/наставник. 

• Уколико ученик има повишену телесну температуру или симптоме 

респираторне инфекције НЕ ДОЛАЗИ У ШКОЛУ, а родитељ одмах обавештава 

одељењског старешину. 

• Уколико је обухват вакцинацијом међу ученицима већи од 70%, ученици који су 

вакцинисани нису у обавези да носе маску током часа.  

• У свим осталим случајевима употреба маски је обавезна: Маску ученик носу 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; Маска се 

може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу 

(хируршка, епидемиолошка или платнена маска).  

• Обавезно је одржавање физичке дистанце најмање 1 метар. 

• Свако одељење од 1. до 8. разреда има своју учионицу у простору ССШ „4. јули“. 

ИЗ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА – КАПИЈА 1: 

 
• Ученици ПРВОГ РАЗРЕДА за користе УЛАЗ 1 и ИЗЛАЗ 1 (ГЛАВНИ УЛАЗ) 

• Ученици ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ разреда користе УЛАЗ 2 и ИЗЛАЗ 2 

(Први улаз из дворишта, десно). 

ИЗ УЛИЦЕ ПЕТРА ШЕГУЉЕВА – МАЛА КАПИЈА НА ПОЧЕТКУ ЗГРАДЕ:  

• Ученици ПЕТОГ, ШЕСТОГ И СЕДМОГ разреда користе УЛАЗ 3 и ИЗЛАЗ 3 као 
и школско двориште (По уласку у школско двориште, други лево) 
 

• Ученици ОСМОГ разреда користе УЛАЗ 4 и ИЗЛАЗ 4 (први улаз у низу) као 

и ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ. 

• Мала и велика капија (за ученике првог и другог циклуса) затворене су од 

почетка до краја наставе. 

• УЛАЗ у школско двориште дозвољен је искључиво ученицима и запосленима. 

• Комуникација НАСТАВНИК-РОДИТЕЉ врши се путем телефона, мејла, дигиталне 

платформе или затворених група унутар одељења (вајбер) 

• Родитељ у школу долази искључиво на позив одељењског старешине, 

наставника или стручне службе. Користи УЛАЗ 1 / ИЗЛАЗ 1.  


