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Датум: 19.11.2021.
АНЕКС БР.3
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
У Анексу школског програма бр. 2. за школску 2021/22. годину на стр1. после става
'' 10. правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус
основног образовања и васпитања(''Сл.Гласник РС-просветни гласник'' бр. 2/2020) ''
Додаје се:
11.
12.

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2021/2022. години
Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години

У Анексу школског програма бр. 2. за школску 2021/22. годину на стр 4. додаје се:
На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2021/22. години ближе се одређују начин планирања,
организовања и остваривања о-в рада основне школе.Рад ће се организовати према
моделима о-в рада у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних
препорука и мера надлежних институција. Наша школа ће радити по првом моделу, а то је
непосредни рад. Час траје 45 минута, свако одељење има своју учионицу, коју напуштају
само када, због специфичности предмета, морају. У школи ће се користити гугл учионица
као платформа која се показала као ефикасна и претходне школске године. Поред тога,
школа ће се придржавати препорука за почетак школске године које је припремио
Институт за јавно здравље, а посебно пет кључних мера стратегије ублажавања ризика од
трансмисије SARS-CoV-2 у школама:
-доследном и исправном употребом заштитиних маски како ученика, тако и свих
запослених
-одржавањем физичке дистанце и то на начин да где је могуће, ученици седе сами у клупи
-хигијена руку и респираторна хигијена ће се спроводити како у учионици, тако и у
тоалетима; свака учионица има течни сапун, убрусе за брисање руку;
-чишћење и дезинфекција учионица обавља се четири пута дневно( велики одмор и након
завршетка наставе), а ходници и тоалети после сваког часа
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-успостављање сарадње са надлежним службама је у функцији прикупљања релеватних
података о оболелим ученицима и запосленима

