Дом ученика средњих школа
„Бранково коло“, Нови Сад
24.08.2020

Поштовани родитељи и ученици,
Хвала вам на стрпљењу и разумевању у ситуацији почетка школске године и
усељавања у Дом. Због познате епидемиолошке ситуације у земљи, свакодневно добијамо
упутства о поступању и активностима са ученицима у Дому из надлежног Министарства,
те због тога нешто касније објављујемо информације о усељавању ученика.
У понедељак, 31.08.2020. године у Дом ће се уселити:
1. Сви примљени ученици који су уписани у први разред средње школе;
2. Сви ученици који се први пут усељавају у дом – ученици II,III и IV разреда и
3. Сви ученици који су прехтодне године боравили у Дому, а који у радној недељи од
01.09. до 04.09. похађају наставу у школи.
Ученици, који су по распореду рада школа на онлајн настави (од куће прате наставу),
треба да буду у контакту са групним васпитачима, телефоном или преко вајбер група, како
би на време били информисани. Групни васпитачи ће их контактирати до дана њиховог
доласка у дом.
Усељавање ученика ће бити реализовано према следећем распореду:
Време пријема
ученика у Дом

Групни васпитачи и васпитна група
девојке

младићи

10:00 – 12:00

1. Маја Думнић (I)
2. Душица Половина (VIII)

1. Радослав Ристић (IX)
2. Зоран Грбић (X)

12:00 – 14:00

1. Слађана Лукић (III)
2. Кристина Величковић (IV)

1. Мирјана Крејић (XI)
2. Владимир Вeличковић (XVI)

14:00 – 16:00

1. Дејан Будимчић (V)
2. Софија Гајић (II)

1. Момчило Јованов (XII)
2. Стеван Филиповић (XIV)

16:00 – 18:00

1. Рита Шпајзер (VII)
2. Верица Грбић (VI)

1. Богдан Поштић (XIII)
2. Срђан Ђуровић (XV)
3. Милош Субашић (XVII)

Сви групни васпитачи ће телефоном обавестити новопримљене ученике о
васпитној групи у коју је дете распоређено и договорити време доласка у Дом, према
планираном распореду.

На званичном Сајту Дома, поред ове информације биће постављен Уговор о боравку
у дому, као и Изјаве које ће родитељ потписати у вези са инфекцијом COVID-19, приликом
усељавања ученика у Дом.
Важно је да родитељи прочитају сву постављену документацију, да се упознају са
садржајем исте и тиме скрате време боравка у Дому, ради поштовања мера превенције
епидемије.

Приликом доласка у Дом на усељење, са учеником може доћи само
једна особа – отац, мајка, старатељ.
Потребно је понети и лекарско уверење, не старије о 15 дана, као и извод из матичне
књиге рођених.

