
Dragi učenici, poštovani  roditelji, 

kako bismo spriječili i suzbili epidemiju COVID-19 te stvorili što sigurnije okružje za  boravak 

učenika  u našoj školi, donosimo upute za učenike za novu školsku godinu (prema uputama 

MZO i HZZJZ). Molimo vas za razumijevanje i odgovorno ponašanje u cilju zaštite zdravlja 

sviju nas. 

• Zbog aktualnih epidemioloških okolnosti te prostornih i organizacijskih mogućnosti 

škole, nastava će se organizirati u dvije smjene, a razredi će se izmjenjivati na tjednoj 

bazi (1tjedan ujutro, 1 tjedan poslijepodne). 

• Učenici su svakodnevno prije dolaska u školu dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu. U 

slučaju povišene tjelesne temperature (više od 37,2 ) učenik ne smije doći u školu, 

već se javlja svome liječniku. Također, u slučaju znakova koji upućuju na pojavu bolesti 

COVID- 19, a to su respiratorni problemi (kašlj, grlobolja, teškoće s disanjem), gubitk 

osjeta njuha i okusa kao i proljeva, povraćanja te bolova u trbuhu, učenik ne dolazi u 

školu i javlja se svome liječniku.  

• Učenici koji u školu dolaze javnim prijevozom trebaju se pridržavati propisanih mjera, 

nositi masku i držati fizičku distancu od ostalih putnika. 

• Učenici u školu ulaze jedan iza drugoga uz fizički razmak od 2 m. U školu ulaze s 

maskom te na ulazu dezinficiraju ruke i potplat cipela. Maska na licu treba biti ispravno 

postavljena, odnosno treba u potpunosti prekriti usta i nos. 

• Nakon ulaska u školu, učenici,  odmah idu prema svojoj učionici, ne zadržavaju se u 

hodniku,  ne grupiraju i ne miješaju se s učenicima ostalih razreda. 

• Tijekom nastave učenici ne mijenjaju učionicu, nastava se cijeli dan održava u istom 

prostoru. Nastava će se održavati prema utvrđenom rasporedu, a kako bi se osigurala 

što manja izmjena nastavnika tijekom dana u jednom razredu, koristit će se mogućnost 

blok ili više sati jednog predmeta. Nastavni sat trajat će 40 minuta. 

• Zbog nemogućnosti osiguravanja razmaka od 2 metra među učenicima u učionicama, 

učenici i nastavnici tijekom nastave trebaju nositi maske i to na ispravan način, 

maska u potpunosti treba prekriti usta i nos. 

• Učenici su obvezni donijeti maske sa sobom (učenicima će naknadno biti 

podijeljene maske kada ih Osnivač isporuči školi) 

• Zvono se neće koristiti, kratke kao i veliki odmor dogovarat će predmetni nastavnik 

zajedno s učenicima  i to svaki razred zasebno. Učionicu učenici napuštaju samo zbog 

potrebe odlaska u toalet ili neke druge opravdane potrebe (odlaska kod pedagoginje, 

ravnatelja ili u školsku knjižnicu). Preporučamo da učenici marendu ponesu sa sobom 

u školu kako ne bi za vrijeme velikog odmora izlazili iz škole.  

• U svakoj učionici bit će postavljeno dezinfekcijsko sredstvo kojim učenici trebaju 

dezinficirati ruke i to višekratno tijekom boravka u učionici. Isto tako, preporuča se 

učenicima češće pranje ruku i to sapunom i toplom vodom za vrijeme boravka u školi. 

Učionicu je potrebno što višem prozračivati (držati otvorene prozore). 

• Tijekom održavanja praktične nastave u školi kao vježbi, učenici su dužni nositi maske, 

održavati higijenu ruku i nastojati održavati fizičku distancu kad god je to moguće. 

• Pri korištenju toaleta pridržavati se broja korisnika označenog na vratima, a red učenici 

čekaju na hodniku uz fizičku distancu od 2 metra. 

• Učenici trebaju nositi vlastiti školski pribor, udžbenike, te opremu i  pribor potreban za 

praktičnu nastavi i vježbe kako bi se izbjeglo dijeljenje istoga. 



• Ukoliko se nekom učeniku tijekom nastave pogorša zdravstveno stanje, odnosno osjeti 

neki od već navedenih simptoma zaraze COVID 19, obavezno se javlja nastavniku. 

Škola će odmah obavijestiti roditelja, koji je obavezan doći po učenika, a do dolaska 

roditelja učenika će se smjestiti u posebnu prostoriju uz nadzor djelatnika škole.  

• Na praktičnoj nastavi kod poslodavca učenici su obavezni pridržavati se svih higijenskih 

mjera i ostalih mjera zaštite koju propisuje određena djelatnost. 

• Ulaz osobama koji nisu učenici i djelatnici škole je zabranjen. Svi roditeljski sastanci i 

ostali grupni sastanci održavat će se isključivo online. Prema potrebi, individualni 

razgovori roditelja s razrednikom, pedagoginjom ili ravnateljem, održavat će se iznimno 

i  isključivo prema unaprijed dogovorenom terminu uz pridržavanje propisanih mjera 

zaštite. 

• Roditelji čijem je djetetu potvrđen pozitivan nalaz na COVID-19 ili izrečena mjera o 

samoizolaciji, dužan je o tome odmah obavijestiti ravnatelja te se ponašati u skladu s 

uputama epidemiologa ili obiteljskog liječnika. 

 

 

 


