Organizacija rada uključivanja učenika u mješoviti model
nastave u razrednoj nastavi od 25. svibnja 2020.
prema Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i
Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja

Upute HZJZ-a kažu da je škola sigurna za zaposlenike i učenike uz pridržavanje
navedenih mjera pa učenici razredne nastave trebaju ići u školu.
Roditelji čija djeca neće ići u školu, kao i inače, trebaju opravdati izostanak s nastave.
Razlozi za nedolazak u školu mogu biti objektivni kao što su: bolest, izmještenost
zbog potresa, osnivač ne može brzo osigurati primjeren prijevoz, lokalno žarište
(primjer Brač) itd. Također, mogu biti i subjektivne okolnosti poput teško bolesne osobe
u kućanstvu i roditelj se boji poslati dijete u školu iako u redovitoj situaciji to ne bi bila
opravdana isprika.
Učenici koji će ostati kod kuće imat će priliku još neko vrijeme, dok se ne obradi
obvezno gradivo, sudjelovati u mješovitoj nastavi uz pomoć Škole na trećem, ali se
prema novim uputama mogu i naknadno uključiti u razredni odjel.
Bez maske. Djeca ne nose zaštitne maske.
Dodirivanje lica. Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da
ne stavljaju ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi.
Kihanje i kašljanje. Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom
ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te
oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati
dodirivanje lica, usta i očiju.

1. Odgojno-obrazovne skupine/razredni odjeli
Razredni odjeli/odgojno-obrazovne skupine organizirane su između 15 i 20 djece (što
ne znači da je maksimalan broj 20 po skupini).
Svaki razredni odjel/odgojno-obrazovna skupina bit će u svojoj učionici prema
rasporedu.
Odgojno-obrazovne skupine/razredni odjeli:
odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel

učiteljica

1. razredni odjel: 1.a

Renata Lucijanić

2. razredni odjel: 1.b

Dubravka Popović

3. razredni odjel: 2.a

Snježana Lastrić

4. razredni odjel: 2.b

Jasmina Murtezanović

5. razredni odjel: 3.a

Marina Augustić

6. razredni odjel: 3.b

Snježana Šuster

7. razredni odjel: 4.a

Lidija Racki

8. razredni odjel: 4.b

Svjetlana Boltek

9. razredni odjel: 1c/3.c

Marija Negro

Program produženog boravka:
odgojno-obrazovna skupina

razredni odjel/odjeli

1. odgojno-obrazovna skupina

učenici 1.a i 3.a razreda

2. odgojno-obrazovna skupina

učenici 1.b i 3.b razreda

3. odgojno-obrazovna skupina

učenici 2.a razreda

4. odgojno-obrazovna skupina

učenici 2.b razreda

Učenici će u razrednoj nastavi imati nastavu za sve predmete pa i one koje ne
predaje njihov učiteljica razredne nastave (strani jezik i izborne predmete).
U školi se izvode svi nastavni predmeti (obavezni i izborni), kao i produženi boravak.
Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće
socijalno distanciranje (fizički razmak).

2. Ulazak u školu i izlazak iz škole
Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba na ulazu u školu
tako i u unutarnjim prostorima ustanove.
Raspored ulaska u školu:
odgojno-obrazovna skupina

razredni odjel/odjeli

vrijeme ulaska

1. odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel
2. odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel
3. odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel
4. odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel

učenici 1.a,1.b i 1.c/3.c
razreda

7.50 sati

učenici 2.a i 2.b razreda

8.00 sati

učenici 3.a i 3.b razreda

8.10 sati

učenici 4.a i 4.b razreda

8.20 sati

Dijete ulazi tako da na ulazu dezinficira obuću, zatim obuva papuče, skida jaknu te
pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu/učionicu.
Raspored izlaska iz škole nakon ručka/objeda ili programa produženog boravka:
odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel

vrijeme izlaska

1. razredni odjel 1. a i 1. b

prema rasporedu

2. razredni odjel 1. c i 3. c

prema rasporedu

3. razredni odjel 2. a i 2.b

prema rasporedu

4. razredni odjel 3. a i 3. b

prema rasporedu

5. razredni odjel 4. a i 4. b

prema rasporedu

vrijeme izlaska PB
prema najavi dolaska
roditelja
prema najavi dolaska
roditelja
prema najavi dolaska
roditelja
prema najavi dolaska
roditelja
-------------

U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji
roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije.
Kada dovode i odvode djecu u školu, preporučuje se koliko je moguće da roditelji ili
druge osobe u pratnji djeteta izbjegavaju ulaziti u ustanovu.
Ispred ulaza u ustanovu, kod ulaska i izlaska iz ustanove te u ustanovi, svim se
osobama savjetuje da drže međusobni razmak (1,5 m).

Raspored vožnje školskog autobusa:
7.15 sati – okretište Struge
15.45 sati – Kolarova

3. Organizacija prostora i rada s učenicima
Djeca ne nose zaštitne maske.
Odgojno-obrazovne skupine neće imati školske odmore u isto vrijeme.
Za lijepog vremena preporučuje se nastava na otvorenom prostoru, kada god je
moguće.
Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj učionici.
Školske klupe i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti
u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 metra), ali opet tako da sva djeca
budu uključena u odgojno-obrazovni proces.

Raspored učionica:
odgojno-obrazovna skupina/
razredni odjel

učionica

1. razredni odjel: 1.a

prizemlje: učionica 1.a (nova)

2. razredni odjel: 1.b

prizemlje: učionica 1.b

3. razredni odjel: 2.a

prizemlje: učionica 2.a

4. razredni odjel: 2.b

prizemlje: učionica 2.b

5. razredni odjel: 3.a

prizemlje: učionica 3.a

6. razredni odjel: 3.b

prizemlje: učionica 3.b

7. razredni odjel: 4.a

prizemlje: učionica fizike i kemije

8. razredni odjel: 4.b

prizemlje: učionica 4.b

9. razredni odjel: 1.c/3.c

prizemlje: učionica PRO

U školi će biti organizirana školska kuhinja (mliječni obrok/doručak, ručak, užina) u
blagovaonici uz pridržavanje preporuka i učionicama u kojima borave učenici na način
da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolicima ispred ulaza u učionicu/skupine
te učiteljica unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, hrana mora biti unaprijed
podijeljena u porcije.

odgojno-obrazovna
skupina/
razredni odjel
1. razredni odjel: 1.a

2. razredni odjel: 1.b

3. razredni odjel: 2.a

4. razredni odjel: 2.b

5. razredni odjel: 3.a

6. razredni odjel: 3.b
7. razredni odjel: 4.a
8. razredni odjel: 4.b
9. razredni odjel: 1.c/3.c

vrijeme mliječnog
obroka/doručka, ručka,
užine
mliječni obrok: 9.35
ručak: 11.30
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 9.35
ručak: 11.30
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 9.45
ručak: 11.40
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 9.45
ručak: 11.40
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 9.55
ručak:11.55
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 9.55
ručak: 11.55
užina: prema rasporedu PB-a
mliječni obrok: 10.05
ručak: 12.05
mliječni obrok: 10.05
ručak: 12.05
mliječni obrok: 9.35
ručak: 11.30
užina: prema rasporedu PSP-a

mjesto prehrane
učionica/blagovaonica
učionica/blagovaonica
učionica/blagovaonica
učionica/blagovaonica
učionica/blagovaonica
učionica/blagovaonica
učionica
učionica
učionica

Prolaz kroz zajedničke prostorije organizira se na način da u isto vrijeme prolaze djeca
i učiteljica iz jedne odgojno-obrazovne skupine.
Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom, ako nije omogućeno zadržavanje
torbe u školi te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama. Učenici koji
pohađaju program produženog boravka školske torbe ostavljaju u školi.

Raspored održavanja nastavnih sati:
Neće se izvoditi izvannastavne aktivnosti, a nastava tjelesne i zdravstvene kulture,
dopunska i dodatna nastava izvodit će se u smanjenom opsegu. Učenici u školi u
prosjeku provedu 4 školska sata, osim onih koji su u produženom boravku.

1. odgojno-obrazovna skupina: 1. a, 1. b i 1. c razredni odjel
sat

početak i
kraj

1.

8.00-8.45

2.

8.50-9.35

3.

9.45-10.30

4.

10.40-11.25

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

Prilagođeni raspored prema Preporukama Ministarstva
znanosti i obrazovanja – razrednice će
učenicima/učenicama poslati raspored dogovorenim
komunikacijskim kanalom

ručak: 11.30
5.

2. odgojno-obrazovna skupina: 2. a i 2. b razredni odjel
sat

početak i
kraj

1.

8.10-8.55

2.

9.00-9.45

3.

9.55-10.40

4.

10.50-11.35

ručak: 11.40
5.

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

Prilagođeni raspored prema Preporukama Ministarstva
znanosti i obrazovanja – razrednice će
učenicima/učenicama poslati raspored dogovorenim
komunikacijskim kanalom

3. odgojno-obrazovna skupina: 3 a i 3. b razredni odjel
sat

početak i
kraj

1.

8.20-9.05

2.

9.10-9.55

3.

10.05-10.50

4.

11.00-11.45

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

Prilagođeni raspored prema Preporukama Ministarstva
znanosti i obrazovanja – razrednice će
učenicima/učenicama poslati raspored dogovorenim
komunikacijskim kanalom

ručak: 11.55
5.

4. odgojno-obrazovna skupina: 4. a i 4. b razredni odjel
sat

početak i
kraj

1.

8.30-9.15

2.

9.20-10.05

3.

10.15-11.00

4.

11.10-11.55

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

Prilagođeni raspored prema Preporukama Ministarstva
znanosti i obrazovanja – razrednice će
učenicima/učenicama poslati raspored dogovorenim
komunikacijskim kanalom

ručak: 12.05*
*uslugu ručka mogu koristiti samo oni učenici koji su istu uslugu koristili i prije
proglašenja epidemije.

