
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Основна школа „Стари град“ Ужице ће спроводити и поштовати следеће мере и придржавати се истих:  Инструкција за родитеље у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката – ОШ „Стари град“ у Ужицу за пријем ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID -19  Поштовани родитељи,  Као што сте већ упознати са одлуком Владе Републике Србије, дозвољен је наставак рада продуженог боравка уз инструкције за примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика COVID – 19. Зато планирамо да уз строго прописане мере које смо добили наставимо са радом. Оно што је најважније јесте да сачувамо здравље свих нас, првенствено деце.  Ово су опште препоруке и мере за свакодневни пријем ученика у продужени боравак, током трајања епидемије, до нормализације услова: 1. Отварање основних школа, почев од 11. маја 2020. године, само за  боравак ученика чији су родитељи исказали ту потребу због обавеза на радном месту, а чија су деца већ уписана у продужени боравак Основне школе „Стари град“ у Ужицу. 2. Родитељ је дужан да школи достави потврду од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће. (Потврде са контактом послодавца понети у понедељак 11. маја при доласку у школу). 3. 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 учитеља. 4. Родитељи треба да обезбеде детету посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи. 5. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк, у зависности од дужине времена проведеног у школи, а у складу са потребама и навикама деце (деца не смеју излазити ван школског дворишта док су у школи да би купила ужину). 



6. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање размени информације са запосленима у школи који су задужени за прихват ученика. Кад год је то могуће, родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете). 7. Потребно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра. 8. Родитељи могу доводити децу у боравак радним даном најраније у 7.30 часова, а по ученике могу доћи најкасније у 16.30 часова. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. 9. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана. Организација и спровођење активности у продуженом боравку  1. При доласку у школу ученици су дужни да оперу руке сапуном и топлом водом у трајању од  најмање 20 секунди. 2. У истој учионици може боравити највише 9 ученика и 1 учитељ, при чему треба инсистирати  да  између свих особа у просторији буде удаљеност већа од 2 метра. Ученике стално треба подсећати на мере заштите и превенције. 3. Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку  сапуном и топлом водом у најмањем трајању од 20 секуди. 4. Ученици ће редовно пратити наставу на даљину (ТВ часови), а према распореду који је доступан за сваку седмицу унапред. 5. По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или да учествују у изради других задужења које добију од својих учитеља. 6. У складу са временским приликама ученици треба што више времена да буду у школском дворишту, уз обавезан надзор учитеља. 7. Током боравка у школи ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку.  Директор школе                                                                       Станимирка Смиљанић Раонић 


