
 

 

На основу чл. 99, 109 и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 др.закон, 

10/19 и 6/20) и члана 68. став 1. тачка 1) Статута школе дел.бр.882/1 од 

13.09.2019.године, а у циљу заштите здравља ученика, њихових 

родитеља/старатеља, запослених и лица која посећују школу од ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 у просторијама школе, Школски одбор 

Основне школе "Јован Јовановић Змај" Ковин, на седници одржаној дана 

15.09.2020.године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У  

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

К О В И Н 

 

Члан 1. 

Правила понашања у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.1086/1 од 

12.11.2019.године мењају се и допуњавају се са пет прилога и то: 

- Прилог 1 – Правила понашања за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 – за ученике – 

- Прилог 2 – Правила понашања за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 – за наставнике и стручне 

сараднике – 

- Прилог 3 – Правила понашања за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 – за помоћно особље – 

- Прилог 4 – Правила понашања за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести COVID 19 – за родитеље/старатеље –  

- Прилог 5 – Распоред звоњења у школској 2020/2021.години. 

Члан 2. 

Овај Правилник о изменама и допунама Правилa понашања ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца. 

 

Председник Школског одбора 

_____________________ 

Мирјана Милошевић 

 

 Овај Правилник заведен је под деловодним бројем 685/2, од 

15.09.2020.године и објављен на огласној табли Школе дана 16.09.2020.године, а 

ступио је на снагу дана 24.09.2020.године. 

 

Секретар школе 

________________ 

Драгана Михајлов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ КОВИН 

 

ПРИЛОГ 1 

Правила понашања за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести COVID 19 

- За  ученике  – 

 

У циљу спречавања ширења инфекције Ковида 19, неопходно је да се сви 

строго придржавамо препорука и упутстава 

 

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школу 

 

- Уколико имаш повишену температуру и/или симптоме респираторне инфекције 

не треба да долазиш у школу; 

 

Одржавање физичке дистанце 

 

- Одржавај физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара   

(забрањено је  поздрављање руковањем и љубљењем, као и било какав блиски 

контакт са другом особом); 

- Не стварај гужву у ходнику, испред тоалета, већ стрпљиво сачекај ; 

 

Ношење маски 

 

- Ученик треба да носи маску при уласку у школу, па све до доласка до своје 

клупе. Када ученик седи у својој клупи и слуша наставу, маску  може пажљиво 

да одложи; 

- Маска се користи и приликом одговарања и сваког разговора; 

- Маска се користи и приликом сваког кретања ван клупе, приликом одласка на 

одмор или тоалет; 

- Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска, али она треба 

да се користи на исправан начин, тако да покрива нос и уста; 

- Ученик треба да има резервну маску у торби (уколико дође до оштећења) 

- Ученик треба да носи флашицу са водом за пиће, како би избегао непотребно 

стварање гужве у тоалетима; 

 

Редовно прање руку 

 

- Редовно пери руке сапуном и водом ( у трајању од најмање 20 секунди) или 

користи дезинфекционо средство на бази 70 % алкохола: 

-при уласку у школу, пре јела, после коришћења тоалета, после брисања носа, 

после  великог одмора и игре, после часа физичког васпитања  и увек када 

постоји потреба;  

- Дезинфекција руку  средствима на бази 70 % алкохола не може заменити прање 

руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане; 

 

Коришћење прибора за рад 

 

- Ученик користи свој прибор за рад: уџбенике, свеске, оловке, бојице, и сл. и 

води рачуна да код себе има сав неопходан прибор,  јер није дозвољено 

позајмљивање од друге деце; 



- Ученик води рачуна о хигијени свог радног простора и да прибор за рад буде 

уредан ; 

- Није дозвољено да ученици размењују храну и деле оброке 

 

- Ово су ванредни услови за рад и ми их морамо поштовати. 

 

- Када све ово прође, вратићемо се старом начину живота и рада у  школи, уз 

учење, игру  и блиске контакте са другарима. 

 

- Ако неког не можемо да загрлимо и додирнемо, то не значи да га не волимо!  

 

- Волимо и поштујмо једни друге! 

 

 

Будимо одговорни и заштитимо себе и друге! 

 

 

 

 

 

 

Превазилажење стреса током епидемије Ковида 19 

 

- Током кризних ситуација,  као што је ова, нормално је да будете под 

стресом, да се осећате тужно, збуњено, уплашено или  љуто; 

- Разговор са људима којима верујете може да помогне. Разговарајте са 

породицом, пријатељима, наставницима у школи... 

- Ослоните се на вештине које поседујете како бисте лакше контролисали 

емоције (цртајте, сликајте...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ КОВИН 

 

ПРИЛОГ 2 

Правила понашања за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести COVID 19 

- За  наставнике и стручне сараднике – 

 

У циљу спречавања ширења инфекције Ковида 19, неопходно је да се сви 

строго придржавамо препорука и упутстава 

 

Први дан школске године биће посвећен  предавањима и дискусијама о 

начинима и значају превенције Ковида 19 у школској средини 

  

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школу 

 

- Уколико имате повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције не треба да долазите у школу, већ да о томе обавестите директора;  

 

Одржавање физичке дистанце 

 

- Одржавајте физичку дистанцу са ученицима и  другим особама у школи од 

најмање 1,5 метара ; 

- Едукујте ученике о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења 

инфекције (час одељењског старешине, часови физичког и здравственог 

васпитања, и сл.); 

- У обавези сте да потпуно обуставите све активности код којих је  могуће 

појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило 

да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком 

нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба 

проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл. 

- Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и 

реализовати  наставни програм тако да се избегне блиски контакт односно 

одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се 

часови организују у сали за физичко обезбедити нставни програм који ће 

омогућити одржавање физичке дистанце. Пре и после сваког часа неопходно је 

дезинфиковати заједничке предмете (справе, лопте и сл.), очистити / опрати 

салу и проветрити је.  

- Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду српљиви 

и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2  по 

ученику, 

 

Ношење маски 

 

- Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да 

носе маске; 

- Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин, 

тако да покрива нос и уста; 

 

Редовно прање руку 



- Едуковати ученике о значају редовног прања руку и о томе како се правилно 

одржава хигијена руку у циљу спречавања ширења инфекције, као и да не 

додирују очи, нос и уста неопраним рукама 

- Контролисати да деца редовно перу руке сапуном и водом ( у трајању од 

најмање 20 секунди) и да правилно користе дезинфекционо средство на бази 70 

% алкохола (при уласку у школу, пре јела, после коришћења тоалета, после 

брисања носа, после  великог одмора и игре, после часа физичког васпитања  и 

увек када постоји потреба);  

- Едуковати ученике да дезинфекција руку  средствима на бази 70 % алкохола не 

може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане; 

 

Коришћење прибора за рад 

 

- Едуковати ученике да користе свој прибор за рад: уџбенике, свеске, оловке, 

бојице, и сл. и воде рачуна да код себе имају сав неопходан прибор,  јер није 

дозвољено позајмљивање од друге деце; 

- Едуковати ученике да  воде рачуна о хигијени свог радног простора и да прибор 

за рад буде уредан ; 

 

Поступак са ученицима који имају симптоме респираторне инфекције са 

сумњом на инфекцију Ковид 19 

 

- При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити 

маску и сместити га у празну учионицу / просторију одређену за изолацију и 

обавестити родитеље и надлежни институт / завод за јавно здравље. О ученику, 

у соби за изолацију до доласка роидтеља потребно је да брине једна особа, 

користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и 

дезинфиковати. 

- Уколико се у школи појаве симптоми респираторне инфекције код неког 

наставника или запосленог, потребно је да се особа са симптомима болести 

одмах јави у Ковид-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено, 

надлежна особа у школи коју одређује директор обавештава надлежни институт 

/ завод за јавно здравље 

 

Обавезе дежурног наставника 

 

- У ванредним условима за рад неопходно је да се строго води рачуна о 

дежурству наставника у школи; 

- Дежурни наставник долази на посао пола сата пре почетка првог часа у смени 

- Дежурни наставници уводе ученике у школску зграду (уз напомену да 

родитељима/ пратиоцима није дозвољено да уђу у школску зграду); 

- Дежурни наставник води рачуна да ученици одржавају физичку дистанцу од 

најмање 1,5 m у ходницима и у школском дворишту за време одмора, као и да 

ученици не стварају гужве; 

- Дежурни наставник контролише улазак у тоалет ученика, тако да је могуће да у 

тоалет уђе онолико деце колико има кабина, а да се испред тоалета чека у реду 

са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра; 

 

 Будимо  дисциплиновани, одговорни и доследни 

 и покажимо својим примером како треба да се понашамо и    

 реагујемо! 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ КОВИН 

ПРИЛОГ 3 

Правила понашања за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести COVID 19 

- За помоћно особље – 

 

У циљу спречавања ширења инфекције Ковида 19,  неопходно је да се сви 

строго придржавамо препорука и упутстава 

 

 

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школу 

 

- Уколико имате повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне 

инфекције не треба да долазите у школу, већ да о томе обавестите директора;  

 

Одржавање физичке дистанце 

 

- Одржавајте физичку дистанцу са ученицима и  другим особама у школи од 

најмање 1,5 метара ; 

 

Ношење маски 

 

- Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да 

носе маске; 

- Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, 

епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин, 

тако да покрива нос и уста; 

 

Редовно чишћење школске средине 

 

 Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, 

почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених 

више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за 

различите површнине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, 

клупе...) и свежих раствора средстава којима се чисти. 

 

Поступак дезинфекције школе подразумева низ процедура у којима се 

употребљавају различите методе и дезинфекциона средства, а које обављају 

овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана 

потреба, те се за те потребе препоручује ангажовање овлашћених установа. 

Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује. 

 

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на 

дезинфекцију предмета који се често додирују (школске клупе, столови у 

зборници, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – 

шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након 

механичког чишћења видљиво запрљаних површина 

  

          Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести   

          до низа негативних ефеката по здравље деце, наставног и школског 

          особља, као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других 



          промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, 

          ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести 

          плућа и др.  

 

Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање 

тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној 

примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина 

употребе и неопходног контактног времена. Препоручује се прављење 

хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд). 

 

 Чишћење треба обављати пре почетка рада школе и свакодневно, минимум три  

пута дневно (након завршетка преподневне, међусмене и послеподневне смене) 

 

 Простор, прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборници,  сали за физичко 

васпитање, канцеларијама, библиотеци и осталим просторијама у којима бораве 

ученици и запослени треба одржавати редовно чистити и дезинфиковати  

(подови, зидови, врата и друге површине које користи већи број особа: школске 

клупе и столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за 

светло, ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска 

опрема и сав остали прибор).  

 

 Обавезно је стално проветравање свих просторија у школи (пре почетка наставе, 

за време сваког одмора...) 

 

 Обавезна је стална брига о дневној снабдевености основним потрошним 

материјалом: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за 

канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење 

(крпе, џогери) (о обиму потрошње треба обавештавати лице које је надлежно за 

набавку); 

 

 Неопходна је стална провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом 

водом, санитацијом и хигијеном (више пута дневно проверавати снабдевеност 

потрошним материјалом и допунити по потреби);  

 

 

 

 

 Будимо  дисциплиновани, одговорни и доследни 

 и покажимо својим примером како треба да се понашамо и    

 реагујемо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

ПРИЛОГ 4 

Правила понашања за спречавање појаве и ширења епидемије 

заразне болести COVID 19 

- За родитеље / старатеље – 

 

У циљу спречавања ширења инфекције Ковида 19,  

неопходно је да се сви строго придржавамо препорука и 

упутстава 

 

- Родитељ / старатељ доноси одлуку и потписује изјаву о начину 

похађања наставе свог детета; 

- Родитељ / старатељ има право да преиначи одлуку о начину 

похађања наставе ученика, о којој треба да обавести учитеља / 

одељењског старешину;  

- Уколико родитељ / старатељ дозволи детету да похађа наставу 

у школи према моделу који је усвојен у школи, обавезује се да 

поштује препоруке о мерама заштите здравља свог детета; 

 

Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску 

средину: 

 

 Свако јутро пред полазак у школу родитељ је обавезан да 

провери телесну температуру свом детету 

 Уколико дете има повишену температуру и/ или симптоме 

респираторне инфекције, не треба да долази у школу; 

 

Одржавање физичке дистанце 

 

 Дете треба саветовати да је у циљу заштите здравља 

неопходно да одржава физичку дистанцу са другим особама у 

школи  (да се не грли и љуби ни са ким у школи, да не 

додирује личне ствари својих вршњака...) 

 Дете треба саветовати да слуша  упутства и савете  учитеља и  

наставника и да се строго придржава инструкција које добије; 

 Родитељу није дозвољено да улази у школску зграду, већ да 

дете доведе до улаза у школску зграду  где децу  преузима  

дежурни учитељ / наставник. На истом месту ће родитељ и 

сачекати дете након завршетка наставе. 

 

Ношење маски 

 

 Обавеза родитеља / старатеља и детета је да носи заштитну 

маску тако да покрива нос, уста и браду 



 Дете треба да носи маску при  уласку у школу, па све до 

доласка до своје клупе 

 Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког 

разговора, приликом било којег кретања ван клупе, одласка на 

одмор или у тоалет; 

 Током боравка у школи могуће је да се користи било која 

маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она 

треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и 

уста; 

 Неопходно је да дете у торби има резервну маску(уколико 

дође до оштећења); 

 Препорука је да дете са собом носи флашицу са водом; 

 

     Редовно прање руку 

 

 Обавеза детета је да поштује упутства учитеља / наставника и 

осталих запослених о обавези одржавања хигијене руку (прање 

и дезинфекција) на прописан начин; 

 Децу треба упутити да не додирују очи, нос и уста неопраним 

рукама; 

 

 Потрудите се да дете у школу понесе сав потребан прибор за 

рад, јер  позајмљивање од другара није дозвољено;  

 

          Сарадња са школом 

 

 Неопходна је стална и квалитетна сарадња родитеља и 

учитеља, наставника и осталих запослених у школи; 

 Због актуелне епидемиолошке ситуације начини комуникације 

са учитељима и наставницима оствариваће се уз помоћ 

средстава електронске комуникације; 

 Будимо подршка једни другима, помозимо нашој деци ; 

 Будимо  дисциплиновани, одговорни и доследни и 

покажимо својим примером како треба да се понашамо и 

реагујемо! 

 Заједничким снагама  успећемо да заштитимо здравље 

наше деце!  

 Хвала што поштујете препоруке и упутства ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОГ 5 

Распоред звоњења у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин у школској 

2020/2021.години 

Први циклус 

Распоред звоњења за прву групу ученика првог циклуса која долази у школу и 

која има 4 часа: 

1. час - 8.00 - 8.30 

2. час - 8.35 - 9.05 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 9.20 - 9.50 

4. час   9.55 - 10.25 

Распоред звоњења за другу групу ученика првог циклуса која долази у школу и 

која има 3 часа: 

1. час - 11.00 - 11.30 

2. час - 11.35 - 12.05 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 12. 20 - 12.50 

 

 

Други циклус 

1. час - 13.30 - 14.00 

2. час - 14.05 - 14.35 

Велики одмор - 15 минута 

3. час - 14. 50 - 15.20 

4. час - 15.25 - 15. 55 

5. час - 16.00 - 16.30 

6. час - 16.35 - 17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


