
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ Основна школа „Вук Стефановић Караџић“ 

Добој, Српских соколова бр.2 
тел.: 053/221-838, e-mail: os110@skolers.org 

ЈИБ: 4400004530007, Организациони код: 0814110 
 
Број: 913/21 
Датум: 31.8.2021. 
 

 У складу са Информацијом о почетку школске године и плану организовања рада основних 
и средњих школа и ђачких домова у школској 2021/22. години за вријеме трајања пандемије 
вируса корона  бр. 07.041/052-5920-1/21 од 27.8.2021. године као и Препорука за одвијање 
наставе у школама за школску 2021/22. годину ЈЗУ Института за јавно здравство  Републике 
Српске доносим: 

ПЛАН ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА – ХОДОГРАМ 

за ученике, наставнике и остале запослене 

УЧЕНИЦИ 
 

1. Прије доласка у школу родитељи/ старатељи   врше контролу тјелесне температуре и 
физичког стања дјетета. 

2. Уколико ученик има повишену тјелесну температуру или респираторне симптоме 
као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, 
повраћање…) или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као 
и они који су били у контакту са особама код којих постоји сумња или потврђена 
COVID-19 инфекција, остаје код куће, те га родитељ/старатељ не смије доводити или 
послати у школу. 

3. Ученицима обавезно омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном кад год 
је потребно. Након прања руку осушити их папирним убрусима који се након 
кориштења бацају у канту за отпад. Након прања врши се дезинфекција руку према 
стручним препорукама. Прије уласка у учионицу обавезна је дезинфекција руку 
ученика дезинфекционим средством који стоји на предвиђеном мјесту. 

4. Ученици обавезно носе заштитне маске приликом кретања по ходнику школе, 
одласка у тоалет и усменог одговарања на часу. Препоручује се да ученици носе 
маску и током трајања часа. Препоручује се ношење памучних маски као и да сваки 
ученик треба да има резервну маску у случају оштећења или прљања. 

5. Уколико постоји потреба ученика за одлазак у тоалет наставник је дужан омогућити 
ученику одлазак за вријеме трајања часа. 

6. Уколико се код ученика појаве симптоми COVID-19 током боравка у школи,одмах 
се обавјештавају родитељи који у најкраћем року требају доћи по дијете. 
Истовремено учитељ/ наставник обавјештава директора о истом који даље 
обавјештава хигијенско- епидемиолошку службу надлежног Дома здравља. 

 
НАСТАВНИЦИ 
 

1. Прије доласка у школу наставници врше контролу тјелесне температуре. 
2. Уколико наставник има повишену тјелесну температуру или  респираторне симптоме 

као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, 

  

mailto:os110@skolers.org


повраћање…) или уколико је њему или члановима његовог домаћинства изречена 
мјера изолације/ карантина, не долази у школу и о томе обавјештава директора школе 
или помоћника директора и јавља се надлежном љекару.  

3. Наставник обавезно носи маску за вријеме рада и боравка у школи, коју је потребно 
мијењати чим се запрља. 

4. Сви запослени у затвореном простору морају имати физичку дистанцу од 2 метра, 
као и у зборници. 

5. Уколико се код наставника појаве симптоми COVID-19 током боравка у школи, исти 
се одмах удаљава са радног мјеста , те о истом  обавјештава директора или помоћника 
директора школе који даље обавјештава хигијенско- епидемиолошку службу 
надлежног Дома здравља. 

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ  

1. Прије доласка у школу сви запослени врше контролу тјелесне температуруе. 
2. Уколико запослени има повишену тјелесну температуру или  респираторне симптоме 

као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, 
повраћање…)  исти не долази у школу и о томе обавјештава директора школе и јавља 
се надлежном љекару. удаљава се из школе и дужан је да се јави надлежном љекару. 
Директор обавјештава хигијенско- епидемиолошку службу,  која даље поступају у 
складу са својим надлежностима. 

3. Уколико се код било којег запосленог радника школе појаве симптоми COVID-19, 
исти о томе обавјештава директора, удаљава се из школе и дужан је да се јави 
надлежном љекару. Директор обавјештава хигијенско- епидемиолошку службу,  која 
даље поступају у складу са својим надлежностима. 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

Поред послова утврђених Правилнико о дежурству наставника, дежурни наставник је дужан 
да води рачуна : 

1. О придржавању мјера; 
2. Броју ученика у школском објекту и дворишту школе; 
3. Броју наставника у школском објекту и дворишту школе; 
4. Да размак између ученика буде у складу са препорукама Института; 
5. Да указује ученицима на потребу придржавања мјера; 
6. Помаже ученику приликом дезинфекције руку. 

 

Напомена: 

Наставници и сви запослени у школи дужни су да се придржавају Препоруке  ЈЗУ Института 
за Јавно здравство Републике Српске у вези са почетком школске године и организацијом 
наставе у Републици Српскоj и Планом протока информација-ходограмом који се налазе на 
огласној табли школе у зборници.   

                                                                                                               Директор школе 

Љубиша Благојевић 


