ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Обавештавамо Вас да је на основу Допуне стручног упутства о мерама заштите
здравља ученика и запослених и реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих
школа бр 611-00-1346/3/2020-05 донето од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја:
Имајући у виду да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID 19 дао
препоруку да се ограничи број ученика који су истовремено смештени у домовима
ученика средњих школа и школама са домом у Републици Србији установама се
налаже да хитно предузму следеће мере:
Тачка 1. У дому ученика средњи школа и у школи са домом, дозвољено је
истовремено боравак максимално 50% ученика у односу на капацитет установе из
Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установу за
смштај и исхрану ученика за школску 2020/2021.
(За нашу Установу је то 63 ученика)
Тачка 2. Неопходно је да се између директора домова ученика и директора школа
које ученици похађају, успостави континуирана комуникација на дневном нивоу, као
и између васпитача и одељенских старешина ученика, ради обезбеђивања неопходних
услова да ученици испуњавају све школске обевезе у условима ограничење боравка у
домовима.
(Сарадња са школама је успостављена све информације које су пренете ученику од
разредног старешине пренете су и групнима васпитачима, успостављена је сарадња са
директорима школа на дневном нивоу)
Тачка 3. Приликом прављење планова и договора у вези са организацијом рада у
дому ученика и школи, узети у обзир специфичност попут удаљености пребивалишта
ученика од домова, врсте школе коју ученик похађа, обавезне праксе.
(Прекобројни ученици биће упућени у место њиховог пребивалишта у договору са
групног васпитача и разредног старешине)
Тачка 4. Уколико постоји сумња да неко од ученика или запослених има COVID
19, или се утврди присуство болести код неког од ученика или запослених, хитно се
обавештава надлежни епидемиолог у Завод за јавно здравље, надлежна COVID
амбуланта и друге здравствене службе ради преузимања потребних мера.
Родитељи су током потписивања уговора потписали изјаву да су упознати са тим
да се здравствени надзор или самоизолација не обавља у дому, односно да је
неопходно да по позиву хитно дођу у установу и одведу дете кући или у надлежну
установу ради преузимање потребних мера.

Тачка 5. Ученик након одсуства из установе не може бити примљен у дом,
уколико постоји сумња да има симптоме инфективне болести или је имао контакте са
зараженом особом. У том случају, треба да донесе потврду од надлежног лекара да је
здрав, односно да нема симптоме и да не постоји сумња да има заразну болест COVID
19 или неку другу која се преноси социјалним контактом. Лекарска потврда је услов
да би ученик након одсуства због болести или мера здравственог надзора био
примљен у установу.
Очекујем од Вас да се боравак ученика у Дому ограничи у складу са горе наведеним.
Обавештавамо Вас да се задужење за септембар месец бити умањен за сразмерни део за
оне дане када ученик није боравио у дому и да ће Вас о томе обавестити групни
У Кикинди, дана 09.09.2020.
ДИРЕКТОР ДОМА
_________________________
Љубомир Васичин

