
 

 

 

 

Допуна кућног реда 

 прилагођена епидемиолошкој ситуацији  
 

1) Обавезна је дезинфекција руку  и пролазак преко дезобаријере на уласку у дом. 

2) Обавезно је ношење маски у дому и домском дворишту. 

3) Обавеза свих је да држе минимално растојање од 2 метра у односу на друга лица. 

4) Због појачаних мера заштите здравља ученика, ученици су обавезни да свако    

јутро и вече (личним топломером- без живиног стуба) самостално мере телесну 

температуру и евидентирају  је на прописаном обрасцу. 

5) Ученици су у обавези да одмах обавесте групног или дежурног васпитача уколико 

имају повишену температуру. 

6) У току вечерњег обиласка дежурни васпитач (бесконтактно) мери ученицима 

температуру и евидентира. 

7) Сви ученици у дому морају да спроводе мере појачане личне хигијене као и   

појачане  хигијене соба и купатила.  

8) Због ограниченог броја ученика који могу боравити у једној просторији, оброци ће 

се обављати у 8 термина у трајању од 20 минута.  

9) Храна се издаје у трпезарији по утврђеном ритму и оброци се издају по систему 

самопослуживања 

  Доручак:   610 , 630, 650, 710, 730 , 750, 810,  830 

  Ручак:      1200, 1230, 1250, 1310, 1330, 1350, 1410, 1430 

  Вечера:    1810,  1830, 1850, 1910, 1930, 1950, 2010, 2030 

  Ученици ће унапред планирати време конзумације наредног оброка и оставити    

картицу у за то предвиђену кутију. 

10) Обедовање викендом се врши у следећим терминима : 

   Доручак : 730 -830 

 

   Ручак : 1200- 1300 

   Вечера : 1800-1900 

11) Обавезно је дежурство васпитача у трпезарији приликом конзумације оброка. 

12) Замена постељине врши се једном недељно по утврђеном распореду. 

13) Забрањене су посете по собама ученика, као и окупљања у ходницима и на  

степеништу. 

14) Након доласка од куће у Дом ученик је дужан да се јави дежурном васпитачу, који   

му том приликом мери температуру (бесконтактно) и евидентира. Уколико ученик 

има повишену температуру при повратку од куће, биће враћен кући. 

 



 

 

 

      Крагујевац,        Педагошко веће 

       28.08.2020.г.            Дома ученика средњих школа 


