
OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA 

O NAČINU ORGANIZIRANJA NASTAVE NA POČETKU ŠK.GOD.2021./2022. 

 

Dragi učenici, poštovani roditelji,  

na početku smo još jedne školske godine u posebnim okolnostima i uvjetima rada. Ovom obaviješću 

želimo vam predočiti kako će izgledati rad u našoj školi u ovoj  nastavnoj godini u svim svojim 

sastavnicama. U organiziranju rada vodili smo se uputama HZJZ i MZO  za ovu školsku godinu. 

 

DOLAZAK U ŠKOLU/ ODLAZAK IZ ŠKOLE 

Nastava će se i ove godine odvijati u dvije smjene koje će se tjedno izmjenjivati. Molimo roditelje da 

kod kuće učeniku izmjere tjelesnu temperaturu svakog dana prije dolaska u školu. Ne šaljite učenika s 

povišenom tjelesnom temperaturom ili drugim akutnim simptomima  zarazne bolesti, već se obratite 

Vašem obiteljskom liječniku. Razrednika svakako obavijestite o izostanku te eventualnim mjerama 

samoizolacije ili bolesti učenika , kako bismo i mi u školu mogli na vrijeme poduzeti odgovarajuće 

epidemiološke mjere. 

Učenici će ulaziti u školu na 2 ulaza u školu po razredima i na kraćem vremenskom razmaku- niži 

razredi na glavni ulaz, a viši razredi kroz ulaz za sportsku dvoranu.  Pri ulasku svaki učenik treba 

dezinficirati ruke ,a potplat cipela obrisati o dezinfekcijsku barijeru. Točno vrijeme i ulaz za svaki 

razred učenici/ roditelji  su već dobili od razrednika. Odlazak iz škole će biti proveden na isti način i 

istim putem, a vrijeme izlaska će ovisiti o rasporedu sati svakog razrednog odjela. 

REDOVNA NASTAVA 

Svaki razredni odjel bit će smješten u jednu učionicu u kojem će se za njih održavati gotovo sva 

nastava  ( osim predmeta TZK i Informatika) i neće biti premještanja iz učionice u učionicu. Učionice 

su dodijeljene prema njihovoj veličini i brojnosti učenika  razrednog odjela. Svaki učenik sjedi sam u 

klupi i ne mijenja mjesto koje mu je određeno. Učenička mjesta su na dovoljnom razmaku tako da 

učenici neće morati nositi zaštitne maske u učionici, osim ako to žele ili im je liječnik preporučio zbog 

njihova zdravstvenog stanja. Učionice će se redovito prozračivati te dezinficirati poslije svake smjene. 

Sukladno preporuci, većina predmetne nastave u višim razredima kao i predmetna nastava u 

razrednoj nastavi bit će oblikovana u dvosate. Na taj način smanjuje se broj učitelja koji u jednom 

danu ulaze u razred.  

Nastavni sat će odlukom MZO i u ovoj godini biti skraćen na 40 minuta . 

Kako je i preporučeno, za lijepa vremena učitelji će izvoditi učenike u školsko dvorište radi 

tjelovježbe, kraćeg odmora ili izvođenja izvanučioničke nastave. 

DODATNA , DOPUNSKA, INA 

Sukladno ublaženim mjerama za održavanje ovih oblika nastave , dopušteno je miješanje učenika 

različitih odgojno- obrazovnih skupina radi izvođenja dodatne , dopunske i Izvannastavne aktivnosti. 

Takve mješovite skupine moraju imati stalne članove radi evidencije u slučaju zaraze, a na takvoj 

nastavi učenici trebaju nositi masku i držati veći međusobni razmak.  

ŠKOLSKI ODMORI 

Prema uputama moramo što je više moguće smanjiti  međusobni kontakt učenika različitih razrednih 

odjela, stoga ćemo  odmore na školskom hodniku provoditi naizmjenično za odjele. Učenici će se 

moći , osim toga i odmarati u svojoj učionici. Pri odlasku na toalet moraju poštivati razmak i 

ograničenje broja osoba koje u njemu mogu istovremeno biti. Učenici viših razreda trebaju nositi 

masku prilikom prolaska hodnikom , ili korištenja zajedničkih prostorija ( hol, knjižnica i sl.) 

UŽINA i PIĆE 

Školska užina je organizirana od 13.9.2020. po cijeni od 5 kn po obroku dnevno. Roditelji koji imaju 

dokaz o korištenju dječjeg doplatka ili MZN mogu se hraniti besplatno, putem projekta, a zahtjeve i 



dokazne dokumente ćemo prikupljati naknadno. Užina će se učenicima donijeti u njihovu učionicu. 

Preporučamo da učenici ponesu vlastitu bočicu sa vodom za piće. 

ODRŽAVANJE HIGIJENE 

U svakoj učionici i toaletu učenici će moći oprati ruke vodom i tekućim sapunom i obrisati ruke 

papirnatim ubrusom. Molimo roditelje da učenicima naglase važnost čestog pranja ruku, naročito u 

ovim epidemijskim uvjetima. S obzirom na dugotrajan boravak u istoj učionici , u kojoj učenici i jedu, 

važno je da vode brigu o čistoći i urednosti tog prostora.  

PRIJEVOZ UČENIKA 

Za učenike putnike bit će organiziran prijevoz za dolazak u školu i povratak. Kako i u javnom prijevozu 

vrijede posebne epidemiološke mjere, učenici putnici su obavezni u autobusu nositi masku te držati 

fizički razmak tako da sjede jedan iza drugoga te da su udaljeni od učenika drugih razrednih odjela 

koliko je to moguće. Raspored prijevoza prilagođen skraćenom nastavnom satu ( 40 min.) će dobiti 

od razrednika. 

UDŽBENICI, BILJEŽNICE, PREOBUĆA 

Besplatni udžbenici  i radne bilježnice, kao i drugi obrazovni materijali se uručuju  učenicima odmah 

po dostavi dobavljača. Svaki učenik je donacijom Grada Vukovara dobio komplet običnih bilježnica za 

pisanje . Učenici moraju nositi odgovarajuću preobuću radi održavanja prostora u kojima borave duže 

vrijeme što čišćima . Uskoro će za tu namjenu dobiti već naručene cvičke/startasice koje svim 

učenicima donira Grad Vukovar. 

OSIGURANJE UČENIKA  

Grad Vukovar će platiti osiguranje za sve učenike škole koje će vrijediti od 1.9.2021. do 31.8.2022. i 

vrijedi 24h dnevno. 

RODITELJSKI SASTANCI I INDIVIDUALNE INFORMACIJE ZA RODITELJE 

Roditeljima je ulazak u školu dopušten , sukladno novim mjerama, radi roditeljskih sastanaka ili 

individualnih informacija, no samo uz najavu ili po pozivu iz škole te uz poštivanje važećih 

epidemioloških mjera ( obavezno nošenje maske i držanje odgovarajućeg razmaka) 

UČENICI SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA 

Roditelji koji smatraju da njihova djeca ne mogu pohađati nastavu u ovim uvjetima sukladno 
napisanim uputama jer imaju zdravstvene poteškoće zbog kojih su direktno ugroženi, moraju se 
obratiti liječniku obiteljske medicine, i/ili pedijatru:  
"Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito 
vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu 
epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o 
eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske 
medicine, te za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine)."  

Škola će prilagoditi rad s tim djetetom, ovisno o dobivenoj preporuci liječnika 

Sve dodatne informacije i upute roditelji  će moći  dobiti na roditeljskim sastancima ili individualnim 

razgovorima od razrednika. 

Zahvaljujem Vam na razumijevanju naših napora da organiziramo rad škole na učinkovit i siguran 

način. Molim vas za strpljenje i suradnju u provođenju nastave u ovim izmijenjenim i otežanim 

uvjetima. 

S poštovanjem,  

                                                                                                                                              Ravnateljica : 

          Slavica Mišić, prof. 

  


