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УПУТСТВО ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ 

 

-Дежурни наставник почиње са дежурством 10 минута прије почетка 

наставе 

-На дежурство се распоређују радници у вријеме кад немају наставу 

-Дежурни наставник дежура у школи у мини смјени кад нема наставу  

-Води рачуна о томе да се сви запослени и ученици придржавају 

прописаних мјера, о броју ученика и запослених у школском објекту, 

школском дворишту, о физичкој дистанци најмање 2 метра између 

ученика, указује ученицима на потребу придржавања мјера, кориштења 

дезинфекционих средстава, маски и друго 

- контролише и води рачуна да се ученици не групишу и не задржавају на 

ходницима и у школском дворишту, као и да се у тоалетима не ствара 

гужва 

-да се у зборници између запослених радника примјењује дистанца од 

најмање 2 метра, као и између свих запослених у затвореном простору 

-да у учионицама бораве искључиво ученици из једног одјељења и њихови 

наставници  

- да ученици не излазе из своје учионице на малим одморима без одређене 

потребе  

- контролише да ли сви запослени у школи носе маске, и њихово правилно 

одлагање у предвиђене канте 

- контролише да ли ученици носе маске на прописан начин: приликом 

уласка у школски објекат, одласка у тоалет , на ходницима и на мјестима 

гдје се сусрећу са ученицима из других одјељења 

- контролише да се ученици не крећу по ходницима, мијешају са 

ученицима из других разреда и да се избјегава употреба заједничких 

предмета или површина  



- ако ученик развије симптоме COVID – 19 током боравка у школи, одмах 

се исти ученик мора издвојити у просторију предвиђену за ту намјену 

(кабинет бр. 10 – Савјет ученика)  док родитељ дође по њега, а учионица у 

којој је боравио тај ученика се одмах провјетрава и дезинфикује ; дужан је 

да хитно организује позив родитељима тог ученика 

- споредни улаз неће користити ученици. На часове физичког васпитања  

који се изводе на полигону ,и практичне наставе у радионицама, ученици 

ће пролазити кроз главни улаз и обићи около школе  

- затечено стање и значајна дешавања биљежи у свеску дежурства . 

 


