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Предмет: Допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених и 

реализацији васпитног рада у домовима ученика средњих школа у Републици Србији у 

школској 2020/21. години 

 

 

Дописом број 611-00-1346/1/2020-05 од 21. 08. 2020. године директори свих домова ученика 

средњих школа и школа са домом обавештени су да ће организација живота и рада у установама 

ученичког стандарда, зависити од актуелне епидемиолошке ситуације и одлука и препорука 

Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и надлежних здравствених и епидемиолошких служби. 

Поред тога, истакнуто je директори установа треба да успоставе блиску сарадњу са школама које 

ученици нохађају, као и надлежним здравственим и епидемиолошким службама, ради пужања 

правилне и правовремене подршке свим ученицима који бораве у установи. 

 

 

Имајући у виду да je Кризни шгаб 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, директорима се налаже да хитно нредузму 

следеће мере: 

1. У дому ученика средње школе и у школи са домом, дозвољено je да истовремено борави 

максимално 50% ученика у односу на капацитет установе из Конкурса за пријем ученика 

средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 

2020/21. годину. 

2. Неопходно 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 обавезе у условима ограничавања боравка у домовима. 

3. Приликом прављења планова и договора у вези са организацијом рада у дому ученика и у 

школи, узети у обзир специфичности попут удаљености пребивалишта ученика од дома, 

врсте школе коју ученик похађа, обавезне пракса и друго. 

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 обавсштава надлежни 

епидсмиолог у Заводу за јавно здравље, надлежна COVID амбуланта и друге здравствене 

службе ради предузимања потребних мера. Родитељи су TOKOM потписивања уговора 

потписали изјаву да су упознати са тим да се здравствени надзор или самоизолација не 

обавља у дому, односно да je неопходно да пo позиву хитно дођу у установу и одведу дете 

кући или у надлежну установу ради предузимања потребних мера. 

5. Ученик након одсуства из установе не може бити примљен у дом, уколико постоји сумња да 

има симптоме инфективне болести или je имао контакте са зараженом особом. У том случају, 

треба да донесе потврду од надлежног лекара да je здрав, односно да нема симптоме и да не 

постоји сумња да има заразну болести COVID 19 или неку другу која се преноси социјалним 

контактом. Лекарска потврда je услов да би ученик након одсуства због болести или мера 

здравственог надзора био примљен у установу. 

6. У отежаним условима рада послови директора, стручних сарадника и васпитача треба да 

буду усмерени превасходно на осигурање здравља и безбедности ученика и свих запослених 

TOKOM 24 часа, комуникацију са школама, надлежним здравственим службама и родитељима, 

уз пружање подршке ученицима у реализацији школских обавеза. Сви запослени су дужни 

да се придржавају свих превентивних мера јер тако не само да штите своје здравље и здравље 

ученика, већ и васпитно делују у установи. 


