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PROTOKOL 

Organizacije nastave u 

Osnovnoj školi Ivana Mažuranića  Novi Vinodolski 

 za nastavnu godinu 2020./2021.  

i 

Epidemiološke mjere  

 

 
Na  temelju Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 

naša škola odabrala je model odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. 

MODEL A- nastava u školi (rad u jednoj smjeni). 

 

Model A podrazumijeva  da se svi učenici obrazuju u školi  uz pridržavanje 

epidemioloških uputa. Prostorni i kadrovski uvjeti omogućuju provedbu obrazovnog 

procesa u školi uz poštivanje epidemioloških mjera. Pretpostavka za to je pojačana 

osobna higijena, dezinfekcija ruku i poštivanje najvećeg mogućeg fizičkog razmaka 

kod učenika od I. do IV. razreda osnovne škole, a kod učenika od V. do VIII. razreda 

osnovne škole u učionicama osiguran fizički razmak od 1,5 m između svih osoba 

(učenika i nastavnika).   

 

Ukoliko kod učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole u učionicama nije 

osiguran fizički razmak od 1,5 m, učenici i nastavnici obvezni su nositi maske.  

 

Cilj izrade preporuka je osiguravanje što sigurnijih uvjeta izvođenja 

odgojno-obrazovnoga rada. 

 

 

 

 

 

Prijevoz djece i učenika 

Sukladno Preporukama za rad u djelatnosti prijevoza putnika autobusima tijekom 

epidemije koronavirusa (COVID-19) u autobusu je obvezno nošenje maske za sve 

učenike putnike. 
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Ulazak u školu 

 

Škola je osigurala dva ulaza u školu i to: 

Prvi ulaz  (lijevi ulaz u hol označen: ULAZ 1) 

Drugi ulaz  (desni ulaz u hol označen: ULAZ 2) 

 

Raspored  razreda  po ulazima 

 

ULAZ 1 koriste učenici slijedećih razreda: 

1.b - učionica razredne nastave prizemlje zapad 

4.a - učionica razredne nastave prizemlje zapad 

5.b – učionica kemije na 2. katu 

6.a - učionica hrvatskog jezika na 2. katu 

7.b - učionica likovnog na 1. katu 

8.a  - učionica hrvatskog jezika na 2. katu 

8.b – učionica engleskog jezika na 2. katu 

 Posebni razredni odjel – učionica na 1. katu 

 

Učenici koriste tzv. učiteljsko stepenište pri dolasku i odlasku. 

 

ULAZ 2 koriste učenici slijedećih razreda: 

 1.a - učionica razredne nastave prizemlje istok 

 2.a - učionica razredne nastave prizemlje istok 

 2.b - učionica razredne nastave prizemlje istok 

3.a - učionica razredne nastave 1. kat istok 

3.b - učionica razredne nastave 1. kat istok 

4.b - učionica razredne nastave 1. kat istok 

5.a – učionica glazbene kulture na 2. katu 

6.b – učionica matematike na 2. katu 

7.a – učionica povijesti na 2. katu 

 

Učenici koriste glavno stepenište pri dolasku i odlasku. 

 

 Pri ulasku u školu svakom učitelju i učeniku će odabrani djelatnik škole 

dezinficirati ruke. 

 Svaki učenik i učitelj dezinficirati će obuću prelaskom preko dezinfekcijske 

barijere postavljene na ulazu u školu. 

 Učenici bez zadržavanja u holu ili stepenicama odlaze u svoje učionice. 
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Organizacija nastave 

 

Organizacija rada u školi održavat će se u  jednoj smjeni, te smo izvršili  

posebne pripreme za stvaranje sigurnog okruženja za izvođenje odgojno-

obrazovanoga rada.  

 

Za svaki razredni odjel odredili smo učionicu u kojoj će se izvoditi dnevni 

odgojno-obrazovni rad, izuzev u slučaju nastave tjelesne i zdravstvene kulture i 

informatike.  

 

Pri odabiru učionica za pojedine razredne odjele, vodili smo se kriterijem 

broja učenika i optimalne kvadrature učionice.    

                                       

Razredni odjeli borave cijeli dan u jednoj učionici i ne sele se.   Svaki učenik sjedi 

sam u klupi. 

  Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-

obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih 

skupina.  

  U predmetnoj nastavi s učenicima borave predmetni učitelji i to tako da je što 

manji broj predmetnih učitelja tijekom dana u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. 

 O načinu ulaska predmetnih učitelja u  razred predmetne nastave, organizaciju 

rada, proceduru, mjere i način rada propisuje ravnatelj uputama za djelatnike. 

 

Kod izvođenja nastave informatike u specijaliziranoj učionici, vodit će se 

posebna briga o prozračivanju učionice i dezinfekciji, što podrazumijeva da će se 

prije ulaska  svakog novog razreda, dezinficirati sva računala, tipkovnice i klupe. 

 

Tjelesna i zdravstvena kultura izvodit će se  dok god je to moguće na 

otvorenom, a kada se koristi sportska dvorana, ista će se tijekom jednog nastavnog 

sata ili blok-sata  koristiti samo za jedan razredni odjel.  

 

Izborna nastava njemačkog jezika  i izvannastavnih aktivnosti, koja zahtijeva 

miješanje razrednih odjela,  odvijat će se po principu ''jedan razredni odjel svaki 

drugi tjedan''.  

 

Dnevni raspored sati izvodit će se u blok satovima, koliko je to moguće, a  

školsko zvono neće označavati početak nastave, kraj ili početak nastavnoga sata. 
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       Za vrijeme nastave učionice će se  maksimalno provjetravati, koliko 

vremenski uvjeti to dopuštaju.   Nakon završetka nastave, svi prostori škole 

temeljito će se dezinficirati. 

 

   Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se 

ekskurzije učenika, izvanučionična nastava, maturalni izleti, posjeti i sl.  

 

 

Organizacija velikog i malih odmora 

 

U razrednoj i predmetnoj nastavi neće biti klasičnih odmora. 

 

Učitelji će za vrijeme velikog odmora biti sa učenicima u razredu ili u 

školskom dvorištu i to u posebno definiranom prostoru za taj razred.  

 

S obzirom da će biti ukinuto školsko zvono, organizirati će se odmori u 

različito vrijeme, na način da učenici ne dolaze u kontakt s učenicima iz drugih 

razrednih odjela, te se kreću izvan učionice samo koliko je to nužno.  

 

Za vrijeme malih odmora učenici neće izlaziti iz svojih učionica, osim u slučaju 

odlaska na WC. 

 

 

 

Školska marenda 

 

Za svu djecu koja primaju školsku marendu, kuharica će donijeti ispred 

svakog razreda, a učitelji će podijeliti marendu učenicima.  

Marenda za učenike nižih razreda  bit će iza drugog sata, a za više razrede 

iza trećeg sata. 

Učenici koji ne primaju školsku marendu, svoju marendu će morati donijeti 

od  kuće  ili   kupiti  prije  ulaska  u  školu.  

 Izlazak učenika iz škole  zbog kupovine marende, neće biti moguć niti 

dozvoljen. 
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Odlazak  učenika iz škole 

Odlazak učenika iz škole odvija se tako da ne dođe do kontakta učenika jedne 

odgojno-obrazovne skupine s učenicima iz druge skupine.  

Nakon završetka nastave djeca pod nadzorom učitelja koji ima zadnji sat u 

njihovom razredu idu prema izlazu iz škole bez zadržavanja u ostalim dijelovima 

školske zgrade.  

Nakon izlaska iz školske zgrade učenici se odmah upućuju svojim kućama i ne 

zadržavaju se u školskom dvorištu.   

Učenici putnici organizirano dolaze do autobusa poštujući razmak, i uz obavezno 

nošenje zaštitne maske ulaze u autobus. 

 

 

Produženi boravak 

 

Škola ima organiziran cjelodnevni produženi boravak  na slijedeći način. 

Produženi boravak učenika odvijat će se prema Odluci Stožera Civilne zaštite Grada 

Novog Vinodolskog u mješovitim skupinama:  

Skupina A:  učenici iz 1.a  i  3.b razreda, 

Skupina B:  učenici iz 2.a  i  2b. razreda. 

Djeca u produženom boravku boravit će u dvije odvojene učionice. 

U učionici između  učenika svakog razrednog odjela prostor će biti odvojen 

paravanima kako bi razredni odjeli bili u tzv.''balonu'', te neće biti moguć kontakt 

između učenika razrednih odjela. 

 

 

 

Školska knjižnica  

 

Knjige iz školske  knjižnice učenici  više ne podižu sami.   

U ime učenika, a u dogovoru sa školskom knjižničarkom, podižu 

učiteljice/učitelji.  

Nakon povrata iste knjige ne diraju se 72 sata do sljedeće posudbe. 
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Komunikacija sa roditeljima 

 

 

 Roditeljski sastanci i informacije tijekom pandemije, održavat će se većinom 

putem Teamsa, mailom, viber grupama, telefonom. U iznimnim situacijama moguće 

je održavanje roditeljskih sastanaka u holu škole. 

Vijeća roditelja i Školski odbor održavat će se telefonom i mailom, a po 

potrebi i u školi, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. 

Razrednici su u obvezi informirati roditelje svojih učenika o svim bitnim 

promjenama vezano za organizaciju nastave. 

Ravnatelj i psihologinja škole će također izvještavati Vijeće roditelja putem 

viber grupe. 

Predstavnici Vijeća roditelja primljene informacije proslijedit će roditeljima 

svoga razreda. 

 

 

Obveze roditelja 

 

 

U cilju sigurnosti i očuvanja zdravlja učenika i učitelja, roditelji bi trebali 

svakodnevno poticati svoju djecu na pridržavanje epidemioloških mjera i poštivanja 

novih pravila ponašanja u školi.  

Kao i na odgovorno ponašanje i držanje socijalnog razmaka na putu do škole 

i povratka kući. 

Roditelji su također dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan 

prije dolaska u školu, te u slučaju sumnje na zarazu  COVID-19,  ne smiju dovoditi 

dijete u školu, te se javljaju  izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi 

liječenja djeteta.   I  hitno o tome obavještavaju ravnatelja škole. 
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OBVEZA NOŠENJA ZAŠTITNE MASKE 

 

 

Obveza nošenja zaštitne maske za zaposlenike 

 

Za sve zaposlene u školi nošenje zaštitne maske je obvezno u prostoru škole. 

 

 

 

Obveza nošenja zaštitne maske za učenike od 1. do 4. razreda 

 

Za učenike 1. do 4. razreda u učionicama zaštitne maske  NISU OBVEZNE. 

 

Za sve učenike putnike od 1. do 4. razreda nošenje maski u autobusu je obvezno. 

 

U učionici informatike zbog ograničenja prostora nošenje maske je obvezno. 

- za učenike koji su izabrali izborni predmet informatika, škola će osigurati zaštitne 

maskice. 

 

 

 

 

Obveza nošenja zaštitne maske za učenike od 5. do 8. razreda 

 

Za učenike viših razreda nošenje maski je obvezno od ulaska u školu, tijekom 

kretanja po hodnicima, stepenicama i korištenju WC-a.  

Za sve učenike putnike od 5. do 8. razreda nošenje maski u autobusu je 

obvezno. 

          Učenici od 5. do 8. razreda dužni su nositi maske u učionicama u kojima nije 

moguće osigurati fizički razmak   od 1,5 m. 

 

Škola je kupila pamučne višekratne zaštitne maske koje će biti podijeljene prvi dan 

nastave i to po dva komada za: 

-  sve učenike od 5. do 8. razreda,  

-  za učenike putnike od 1. do 4. razreda 

-  za sve zaposlenike škole. 

 

Prvi dan nastave učenici će morati doći sa svojim maskicama u školu. 
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Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma 

 

           Svim zaposlenicima škole mjerit će se temperatura pri ulasku u školu. 

 

Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije 

dolaska u školu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete 

u školu, već se javljaju  izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi 

odluke o testiranju i liječenju djeteta.  

  

Učenicima od 1. do 4. razreda OŠ, kao i učenicima s teškoćama u razvoju koji 

svladavaju posebne programe, obveza je da svaki dan prije odlaska u školu, roditelj 

u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. 

 Bilježnicu dijete donosi sa sobom u školu, a učitelj svakodnevno provjerava. 

  

 Učenici viših razreda   kod kuće sami mjere temperaturu prije odlaska u školu. 

 

Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu, te kod pojave akutnih 

simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i 

okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u  školi izmjeriti tjelesnu 

temperaturu.  

 

Ako učenici razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u školi, učitelji 

odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem roku trebaju doći po 

dijete. 

 

 

Sumnja na COVID-19   

 

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:   

• povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)  

• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja  

• poremećaj osjeta njuha i okusa   

• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje 

djece).  

 

Učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim 

socijalnim kontaktom također ne dolaze u Školu.   
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Postupanje u slučaju sumnje na zarazu  

Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se 

najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji 

odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. 

 O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava ravnatelja škole i 

razrednika.   

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u školi, odmah treba pozvati roditelja 

te učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. 

U našoj školi osigurana je prostorija za izolaciju.  Učitelj koji nadzire dijete treba 

koristiti vizir, masku, rukavice i jednokratnu pregaču, a učeniku je potrebno 

osigurati  masku.  

                                                                                                                                              

Po odlasku djeteta iz škole, dezinficira se prostorija u kojem je učenik bio izoliran, 

zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se operu vodom, 

sapunom i dezinficiraju. 

Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku:  

• svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva  i  više  djelatnika  i/ili  

učenika  sa  sumnjom  iz iste učionice/hodnika i sl.) 

• svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno 

roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove.   

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-

19, odgojno obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-

obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa 

sukladno mišljenju liječnika.  

Kada se kod učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno 

odluci nadležnog epidemiologa. 
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Ulazak u školu odraslim osobama 

Osim zaposlenicima škole i učenicima, u prostor školske zgrade nije dozvoljen 

ulazak. 

Sva vrata škole bit će  zatvorena, a u slučaju potrebe ulaska molim kontaktirati broj 

244-465, ili  244-475.    

Ulazak je moguć uz prethodnu najavu i ako je opravdan. 

Roditeljima nije dopušten dolazak u školu, osim ako to ne zahtijevaju posebni 

uvjeti. 

Svi ostali koji zbog nekog razloga moraju ući u školu, obvezni su se unaprijed 

najaviti i pričekati da ih netko uvede u školu. 

U školskom dvorištu zadržavanje i grupiranje bez održavanja socijalne distance   

također nije dozvoljeno. 

 

Zaključno 

 

Ove će se mjere prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji kao i svim 

novim preporukama nadležnih institucija. 

Poštivanjem protokola i dosljednim pridržavanjem navedenih mjera čuvamo 

zdravlje  učenika i svih njihovih obitelji,  kao i zaposlenika u školi i njihovih 

obitelji.  

 

ŽELIM SVIM NAŠIM UČENICIMA  SIGURAN POVRATAK U ŠKOLSKE KLUPE. 

SRETNU,  ZDRAVU  I   USPJEŠNU NOVU ŠKOLSKU GODINU ! 

 

                                                                                                       Ravnatelj: 

                                                                                                       Boris Turjak, prof 


