
 

Обавештавамо родитеље ОШ „Илија Бирчанин“ у Београду, општона Земун, да ће 

продужени боравак почети са радом у понедељак,11.5.2020. године. 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

УЧЕНИКА КОЈИ ТРЕБА ДА КРЕНУ У БОРАВАК 

     Молимо родитеље ученика који треба да крену у продужени боравак да пажљиво 

прочитају следеће прописане мере и упутства добијена од стране надлежног 

Министарства. 

     Ове мере су донете са циљем да се допринесе смањењу броја ризичних контаката, 

како би се избегла могућа зараза. 

     Родитељи не треба да улазе у школске просторије (учитељица у продуженом 

боравку ће прихватати и испраћати децу). 

     Приликом довођења деце и одласка из установе обавезно одржавати прописану 

међусобну удаљеност од 2 метра. 

ПРЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ РОДИТЕЉ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА: 

 себи и детету измери температуру и у случају повишене температуре или појаве других 

симптома болести (кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) НЕ ДОВОДИ дете у 

школу и о томе обавести учитељаицу у продуженом боравку. Уколико се неки од 

симптома примете или погоршају током боравка у школи, родитељи ће бити одмах 

обавештени и морају да одмах дођу по дете. 

 разговара са дететом и подсети на правила понашања којих треба да се придржава у 

овој ситуацији (редовно прање руку, смањити контакт са вршњацима, не дирати лице 

рукама, у случају кијања или кашљања користити марамицу коју треба одмах бацити у 

канту, не делити храну или друге ствари са осталим вршњацима...) 

 обезбеди довољну количину хране (ужине) детету током боравка у школи, као и 

обавезну флашицу са водом за његове дневне потребе. 

КАДА ДОВОДИ ДЕТЕ У ШКОЛУ, РОДИТЕЉ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА: 

 има маску која прекрива уста и нос, 

 испоштује све превентивно-здравствене мере (пређе преко дезобаријере за обућу, 

користи дезинфекционо средство за руке на улазу), 

 уз минимално задржавање размени информације са учитељицом продуженог боравка,  

 прати сва обавештења, инструкције и препоруке које су истакнуте на видним местима и 

да их се придржава, 

 обавести учитељицу продуженог боравка, да ли ће довести дете и наредног дана. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЋЕ РАДИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА 

 У ПЕРИОДУ ОД 7. 30 h ДО 16. 30 h ПОЧЕВ ОД 11. МАЈА 

 ученици ће у продуженом боравку моћи да прате наставу на РТС-у, завршити задужења 

која имају и имати слободне активности прилагођење тренутној ситуацији. 

У Београду, 5.6.2020.                                                                             Директор, Боги Гогић 


