РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Медицинска школа Добој
Поп Љубина 31, тел.: 053/242-204, 053/242-205, e-mail: ss40@skolers.org
ЈИБ: 4400037970002 , Организациони код: 08150040
Број: 1080/20
Датум: 28. 08. 2020. године
На основу члана 132. Став (1), став (2) тачка 9) и 10) Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број 41/18 и 35/20) а у скаду са актом
Министарства просвјете и културе РС број 07.041/610-199-2/20 од 24. 08. 2020. године,
План организовања рада основних и средњих школа и ћачких домова у школској
2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-COV2) директор ЈУ
Медицинска школа Добој, доноси
ПЛАН
организовања рада ЈУ Медицицинска школа Добој у школској 2020/2021. години
за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-COV2)
I
Овом Планом одређује се организација рада ЈУ Медицицинска школа Добој у школској
2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона (SARS-COV2)
II
1. Први дан школске године потребно је упознати ученике са препорукама Института
за јавно здравство везаним за заштиту од вируса корона, планом организовања
наставе у школи и свим другим специфичностима за наредни период;
2. Наставне часове организовати у трајању од 20 минута;
3. Школске одморе организовати у трајању од пет минута;
4. Свако одјељење које има више од 15 ученика дијели се на групе (уз могићност
толеранције до 18 ученика уколико учионички простор омогућује поштовање
препоручених мјера).
Наставници реализију наставу за једну, а затим за другу групу ученика;
5. Изборна настава, као и настава из наставних предмета за чију реализацију је
неопходно формирање образовних група из више одјељења организује се настава на
даљину употребом Office 365 едукативних алата или других платформи за учење на
даљину;
6. За замјену групу потребно је планирати минимално 15 минута паузе;
7. Поштујући напријед наведене мјере, распоред наставних часова биће направљен до
почетка наставе; извршиће се подјела одјељења на групе, како би се испоштовале
мјере, односно направила физичка дистанца између у ченика; распореди наставних
часова и спискови група ученика биће доступни ученицима и њиховим родитељима.
8. Чаови физичког васпитања неће се одржавати у затвореном. Кад год је то могуће
часове физичког васпитања организовати на отвореном уз реализацију активности
које дозвољавају поштовање физичке дистанце између ученика; часови физичког
васпитања могу се организовати у затвореном простору на начин који не захтјева
значајнију физичку активност ученика.
9. Секције, посебно умјетничке и спортске, неће се организовати;
10.Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то
временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе;
11.На улазу у школу, као и на улазу у учионицу се врши дезинфекција руку. На мјесту
дезинфекције потребно је поставити упутство за правилну дезинфекцију руку;
12.Ученицима који су хронични болесници и који имају мишљење и препоруку љекара
да избјегавају боравак у социјалним групама, као и онима који из који из других
оправданих разлога не могу похађати наставу, школаће организовати наставу
путем употребе office 365 едукативних алата или других платформи за учење на

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ Медицинска школа Добој
Поп Љубина 31, тел.: 053/242-204, 053/242-205, e-mail: ss40@skolers.org
ЈИБ: 4400037970002 , Организациони код: 08150040
даљину; Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу
на даљину, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог
полугодишта школске 2019/2020. године;
13.Ученицима које је организована настава на даљину не уписивати изостанке у
одјељенску књигу; у именику ученика, у рубрику напомена, унијети податак о
одлуци да ученик прати наставу на даљину;
14.Препоручује се наставнику да се за вријеме наставе не креће по учионици, изузев у
посебним околностима;
15.Школа ће надлежном Дому здравља доставити спискове ученика по групама како би
Хигијенско-епидемиолошка служба могла што ефикасније одреаговати у погледу у
погледу утврђивања контакта остварених међу ученицима.
III
Сасатавни дио овог Плана чине Препируке ЈЗУ Института за јавно здравство Републике
Српске у вези са почетком школске године и организацијом наставе у Републици Српској
од 17. 08. 2020. године.
IV
Овај План ће се примјењивати од дана доношења.
Директор школе,
___________________________
Милена
Јовић, дипл.инж.тех.

