ТУШ „ТОЗА ДРАГОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРИСУОМ
Сви запослени, ученици и родитељи у школи су у обавези да носе маске.
На малим одморима ученици не излазе из своје учионице.
Наставник који има двочас не излази на мали одмор, већ остаје у учионици са ученицима.
На великом одмору сви ученици излазе напоље, како би се пауза искористила за чишћење
учионица и других просторија.
5. На великом одмору ученици морају да држе дистанцу, коју контролише дежурни
наставник и школски полицајац.
6. Пре почетка првог и петог часа (на крају великог одмора) сви ученици се резврставају у
колоне по разредима. Дежурни наставник пушта ученике да улазе - први, други, трећи и
на крају четврти разред. Ученици одмах иду у своје учионице.
7. Дежурни наставници за време великог одмора дежурају у школском дворишту и у
ходницима. У тренутку звона дежурни наставници у дворишту су на улазу школе и воде
рачуна о уласку ученика у школу (маска и дистанца). Остали дежурни наставници на
спратовима воде рачуна да ученици уђу одмах у учионице.
8. Четврти час и последњи час које одељење има предметни наставник излази заједно са
ученицима и прати их до излазних врата.
9. У току наставе и одмора испред тоалета дежурају теткице којима се ученици обраћају за
улазак у тоалет. У тоалет улази максимално два ученика, остали чекају испред.
10. Школски ходници морају бити празни за време наставе и одмора.
11. Ученик (који има потребу) одлази у тоалет по могућству за време часа.
12. Уколико ученик пријави да му није добро дежурни наставник га води у просторију за
изолацију (летњиковац), а помоћник директора или секретар позива родитеља да дође по
ученика у школу.
13. У пекарицу може да уђе највише два ученика.
1.
2.
3.
4.
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