
                                    МОДЕЛ  НАСТАВЕ ОД 24. 01. 2022.  

Поштовани наставници, 

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донео је 

одлуку да  се организација образовно-васпитног рада у свим средњим школама од 24. 

јануара 2021. године примењује по другом моделу- комбинованом, по коме се образовно-

васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а 

одељења су подељена у групе. 

У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, 

родитељ о томе обавештава школу.  

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе 

организује рад у школи према следећим инструкцијама:  

1. Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела 

ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 календарских дана се налаже 

само за то одељење.  

2. Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то 

одељење се дели на две групе и наставља рад по другом (комбинованом) моделу наставе. 

На групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након 

појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од 10 

календарских дана се налаже само за ту групу.  

3. Препоручује се  управама школа и наставницима да апелују на родитеље да децу са 

симптомима не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су 

у питању контакти потврђених случајева у породици.  

4. Обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време 

током боравка у школи. Ношење заштитних маски је обавезно за све запослене у школама, 

ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског 

дворишта. Потребно је појачати мере опште и личне хигијене (прање и дезинфекција 

руку), а нарочито водити рачуна о редовном проветравању и дезинфекцији свих 

просторија у којима бораве ученици и запослени у школи.  

Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. 

бронхијална астма или где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се 

изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у 

медицинску документацију.  

Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, 

нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.  


