
ОШ „Свети Сава“ 

Крагујевац 

Букурешка бб 

 

 

Поштовани родитељи, 

 

У циљу спровођења неопходних мера превенције, заштите и сузбијања епидемије COVID– 19, 

обавештавамо вас о условима и начину реализације продуженог боравка ученика током трајања 

епидемије COVID– 19, а у складу са инструкцијама Министарства. 

 

Отварање основних школа, почевши од 11.05.2020 године, само за продужени боравак ученика 

чији су родитељи исказали ту потребу због обавеза на радном месту, спроводи се у складу са 

одлукама и мерама Владе Републике Србије, на основу континуираног праћења епидемиолошке 

ситуације у земљи и стручне процене републичког Кризног штаба и надлежних институција. 

 

На основу предходно наведеног, пријем ученика у продужени боравак врши се искључиво на 

основу исказаних потреба породица за пријем ученика основне школе, који су пре ванредног 

стања били укључени у групе продуженог боравка. 

 

Продужени боравак биће организован, сваког радног дана у периоду од 07.30 часова до 16.30 

часова. 

  
 
С тим у вези обавезе родитеља су следеће: 

 

1. У понедељак 11.05.2020 године, потребно је да родитељ достави потврде послодавца 

којима се доказује да су оба родитеља, односно самохрани родитељ, у радном односу, као 

и да им, током трајања епидемије, није могуће организовти рад од куће. 

2. Пријем ученика врши се на ђачки улаз, без уласка родитеља у школу. 

3. Родитељ је у обавези да када доводи дете обавезно носи маску, тако да маска прекрива 

уста и нос, као и заштитне рукавице, и да уз минимално задржавање, размени 

информације са запосленима у школи који су задужени за прихват ученика (дежурни). 

4. Потребно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из 

установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра. 

5. Свакодневно, при доласку у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери 

температуру  и да у случају повишене темперауре, не доводи дете у школу и о томе 

обавести директора. 

6. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте учитеља да ли ће ученик 

доћи у школу и наредног дана.  

7. Родитељ треба да обезбеди посебну флашицу са водом која ће бити само за његове 

потребе током боравка у школи. 

 

                                                                                                               ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
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