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Захтев који је Министарство просвете у четвртак упутило домовима ученика да већ у петак испразне 50 

одсто капацитета направио је огромне проблеме запосленима у домовима, а још више ђацима и њиховим 

породицама. 

Само што су се уселили у собе, многи средњошколци су приморани да наврат-нанос покупе ствари и врате 

се својим кућама уколико предстојећу недељу не похађају физички наставу у школи. 

По замисли Министарства просвете и Кризног штаба, деца из Кикинде, Врања, Димитровграда, Куршумлије, 

Ниша, Пријепоља, Бродарева, али и из Црне Горе и БиХ мораће сваког петка да путују што ће направити 

огромне финансијске издатке њиховим родитељима. 

И не само то, великом броју деце ће бити ускраћено право да се школују јер су средње школе на различите 

начине организовале наставу. 

Да је у ученичким домовима дозвољено да истовремено борави максимално 50 одсто ученика директори 

домова су сазнали тек 3. септембра када им је стигла допуна Стручног упутства о мерама заштите здравља, 

јер у претходном упутству послатом 21. августа, оваквог ограничења нема. 

Весна Војводић Митровић, из Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, пита шта се 

променило у епидемиолошкој ситуацији од 21. августа „када су подаци о броју заражених вирусом корона 

много ведрији него пре 15 дана“. 

– Одлука Министарства је скандалозна, поготово што су родитељи потписали уговоре и они су обавезујући 

за домове који су пружаоци услуга. Актуелни уговори нису суспендовани, али су домови сада приморани 

да крше одредбе уговора и да терају децу да сваке недеље путују што ће донети велике трошкове 

породицама. Замислите ситуацију да се дете у уторак уселило у дом, а у четвртак увече зове родитеље да у 

петак ујутру дођу по њега јер не може да борави у дому. Где је ту педагогија – пита Војводић Митровић. 

Она указује да додатна упутства за ученичке домове нису усклађена са организацијом рада школа, због чега 

ће значајном броју деце бити ускраћено право на образовање. 

Према њеним речима, поделе на групе у школама се не могу једноставно пресликати на домове, што ће 

резултирати неједнаким бројем ученика који у различитим седмицама морају да бораве у дому. 

Војводић Митровић износи низ конкретних проблема са терена: 

– Неке школе су организовале наставу у једној смени, а часови се одржавају само у школи. У неким 

пољопривредним школама пракса се изводи тако што ђаци брину о школској економији, а сада ће то бити 

неизводљиво јер ће ученици који живе у домовима морати да иду кући. Постоји и реалан проблем да 

поједина деца код куће немају интернет и рачунар, па неће моћи да прате наставу на даљину…Јасно је да ће 

одлука Министарства нанети огромну штету грађанима, који сада морају да смисле како ће да финансирају 

путовања своје деце, а та деца треба да се школују – указује Војводић Митровић. 

Више родитеља потврдило је нашем листу да ће њихова деца морати да пропусте праксу, јер је она у великом 

броју средњих стручних школа предвиђена у недељи када једна група слуша наставу онлајн. 

У неким средњим школама се тада одржавају и часови физичког васпитања. Мајка ученице једне средње 

школе каже да је обавестила школу да њена ћерка неће моћи да похађа часове практичне наставе јер те 

недеље не сме да борави у дому, на шта јој је директорка одговорила да је пракса обавезна. 

Проблем је и што се нека деца баве спортом и биће принуђена да губе тренинге. Запослени у домовима 

страхују да се честим путовањима повећава ризик да се деца заразе и унесу корона вирус у домове, али 

указују и да знатан број ученика живи у местима која су и по 300 километара удаљена од Београда и потичу 

из породица са ниским примањима. 

У нормалним околностима ђаци су кући путовали једном у два, три месеца, а сада ће морати сваке недеље. 

На крају, родитељи тврде да им сем налога да иселе децу на седам дана, нико није рекао да ли ће цена 

смештаја и исхране коју плаћају бити умањена за дане које деца проведу код куће. 

До закључења овог издања Данаса коментар Министарства просвете нисмо добили. 

 

Пребацивање одговорности 
У допуни Стручног упутства пише да у дому сме да борави максимално до 50 одсто ученика, али да 

приликом прављења плана треба узети у обзир специфичности, попут удаљености пребивалишта ученика 

од дома, врсте школе коју похађа, обавезне праксе и друго. 

Како, питају се запослени у домовима, ако су принуђени да смање капацитет на прописаних 50 одсто. 



У допису је одговорност за школовање деце у време када не бораве у дому пребачена на васпитаче и 

одељенске старешине који у том смислу морају да сарађују. 

Министарство просвете је обавезало директоре домова да сваког петка достављају податке о броју ученика 

који су боравили у установи у претходној седмици и запретило да ће у случају непоштовања прописаних 

мера бити покренут поступак за разрешење директора установе. 

У више ученичких домова нам је потврђено да их је већ посетила инспекција која проверава да ли 

испоштовали прописане мере. 

 


