Обавештење о упису у ОШ
Поштовани,
Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по
школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне
школе спроводити само у заказаном термину за упис и тестирање детета у
ОШ.

Деца која уписују издвојено одељење у Пискавцу, тестирање
обављају у Матичној школи.
У складу са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког
развоја број 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године у вези са поступањем
основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у продужени
боравак током трајања епидемије COVID-19, молимо вас да поштујете
следећа правила:
Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи
маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу
препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за
обућу,Неопходно је да родитељи и други законски заступници при довођењу
деце или одласку из школе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра;
Родитељи ће бити обавештавани о свим битним смерницама и протоколима
који се успостављају у школи у циљу заштите здравља и безбедности деце,
родитеља и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на
узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и
породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука
за превенцију инфекције COVID-19 изискује њихову доследну и одговорну
примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других
законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и
одраслих.
ВАЖНА НАПОМЕНА! Ове године није потребно да понесете ниједан
документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној
дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је
дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте
дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног
лекара.
Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!
С поштовањем,
Основна школа „Попински борци“

