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            На основу члана 108.,119. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017, 27/18, 10/19 ) и члана 86. Статута ОШ 
"Младост", Школски одбор на седници одржаној 14.9.2020. године, донео је 

 

        ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ 

УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ 
КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“ НОВИ 

БЕОГРАД 

 

                                                          Тачка 1 

               У  Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 
време  боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Младост“ Нови Београд у 
одељку IV под називом Здравствена заштита ученика,  додаје се поднаслов  који гласи:  

„Мере  ради спречавања ширења COVID-19“ и додаје члан 67 а који гласи: 

             Мере ради  спречавања и сузбијања заразне болести  COVID-19, се примењују  у 
свим школским и радним  просторијама и односе се на све ученике,родитеље и друге 
законске заступнике ученика, запослене школе као и трећа лица која која улазе у школу. 

          Ради спречавања ширења COVID-19 лица из става два овог члана дужни су 
спроводе следеће мере: 

- обавезна дезинфенкција руку и обуће пре уласка у школу; 
- ношење заштитних маски приликом окупљања ученика у школском дворишту, 

током трајања непосредног образовно-васпитног радаи за време одмора у 
затвореном простору као и  боравка у комуникационим просторијама школе када 
не постоји одређена физичка дистанца, за време одмора у за; 

- одржавање међусобног растојања од најмање 1 и по метар између два лица; 
- редовно и правилно прање руку сапуном и водом најмање 20 секунди; 
- обавезно обавештавање одељењског старешине, директора или секретара школе 

уколико се посумња на симптоме COVID-19 код себе, код других запослених или 
чланова своје породице; 

- поштовање свих препорука које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне 
болести COVID-19 као и актуелних препорука и мера надлежних институција и 
органа 

- обавезно обавештавање одељењског старешине уколико ученик изостаје са 
наставе из разлог одласка у иностранство односно заражено подручје;  

- самоизолације у трајању од најмање 10 дана од дана повратка из иностранства 
односно из највише заражених подручја или достављање негативног резултата 
тестирања детета на вирус COVID-19  ;  



- редовна дезинфекција радних површина у учионицама, кабинетима, фискултурној 
сакли  и канцеларијама; 

- да се по налогу директора школе у току рада обави безконтактно мерење 
температуре; 

- да се води рачуна да трећа лица не улазе без потребе у просторије школе, 
а ако је то потребно, дозволити улазак само до врата уз обавезу ношења 
заштитне маске; 

- да се  примењује све друге мере по препоруци епидемиолога; 
 

Члан 2.  

         Ако ученик  не поступа у складу са одредбама овог Правила чини тежу 
повреду обавезе ученика за које му се изриче васпитно дисциплинска мера, 
односно дисциплинска мера на начин и по поступку предвиђен законом и општим 
актима школе. 

          Школа ће Центру за социјални рад и надлежним институцијама пријавити 
родитеља  уколико  родитељ односно други заступник детета не поступи у складу 
са одредбама овог Правилника.   

         Ако запослени  не поступа у складу са одредбама ових Правила чини 
тежу повреду радне обавезе за које му се изриче  дисциплинска мера, односно 
дисциплинска мера на начин и по поступку предвиђен законом и општим актима 
школе. 

                                                         Члан 3. 

           Ова Правилник  ступају на снагу у року од 3 дана од дана објављивања 
на огласној  табли школе. 

         За спровођење Правилника  овлашћен је и одговоран директор школе. 

 
 

Објављено на огласној табли школе 15.9.2020 

 

          Председник 

          Школског одбора 

          Весна Ивковић 

 

 

 


