
PROMJENE U ORGANIZACIJI NASTAVE        šk. g. 2021./2022. 

1. Tijekom dolaska i cijelo vrijeme boravka u prostoru škole, učenici i djelatnici škole dužni su se 

pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (prema Uputama HZJH) kao lani:  osobna 

higijena, mjerenje temperature (kod kuće), dezinfekcija ruku, fizički razmak,  a naglasak je i 

dalje na izbjegavanju miješanja učenika različitih razrednih odjela. 
 

Učenici 5. do 8. razreda, kao i djelatnici škole, dužni su u školi nositi maske za lice prilikom 

dolaska u školu i tijekom boravka u školi, kako na hodnicima, tako i tijekom nastave. 
 

2. Nastava za učenike razredne nastave (1.-4. r.) održavat će se u jednoj smjeni  kao i do sada. 

Za učenike predmetne nastave (5.-8. r.) nastava se odvija u dvije smjene:    

- u prvom tjednu nastave  5. i 7. razredi su ujutro, a  6. i 8. razredi poslijepodne, 

- u drugom tjednu nastave 6. i 8. razredi su ujutro, a  5. i 7. razredi poslijepodne. 

Raspored smjena će se dalje tjedno izmjenjivati. 
 

3. Kako bi se smanjilo grupiranje djece prilikom ulaska u školu, učenici ulaze u određeno 

vrijeme na zadani ulaz kako slijedi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molimo dolaziti na vrijeme! 

 

4. Svaki razredni odjel boravi cijelo vrijeme u istoj učionici, ali će se nastava nekih predmeta 

odvijati i u specijaliziranim učionicama. 

Raspored učionica: 

 

1.a  -  učionica  16  5.a  -  učionica  01 

  1.b  -  učionica  17  5.b  -  učionica  21 

  2.a  -  učionica  05  6.a  -  učionica  23 

  2.b  -  učionica  06  6.b  -  učionica  31  

  3.a  -  učionica  12  7.a  -  učionica  33 

  3.b  - učionica  07  7.b  -  učionica  02 

  4.a  - učionica  13  8.a  -  učionica  22 

  4.b  - učionica  11  8.b  -  učionica  32 

Sat 
Ulaz A 

(glavni ulaz sa stepenica): 
Ulaz B 

(iz školskog dvorišta): 

8.15 h 
8.20 h 
8.25 h 

 

4.a, 4.b 
5.a, 5.b   /   6.a, 6.b 
7.a, 7.b   /   8.a, 8.b 

1.a, 1.b 
2.a, 2.b 
3.a, 3.b 

8.30 h POČETAK 1. SATA JUTARNJE SMJENE   

12.20 h 
12.25 h 

 

6.a, 6.b   /   5.a, 5.b 
8.a, 8.b   /   7.a, 7.b 

 

  

12.30 h POČETAK 1. SATA POSLIJEPODNEVNE SMJENE 



 

5. Nastavni sat će trajati 45 minuta, ali je zatražena suglasnost MZO da u poslijepodnevnoj 

smjeni (za predmetnu nastavu)  traje 40 minuta. Zvono će biti ugašeno. 

 

6. Satovi se organiziraju u blokovima po 2 sata isti predmet. Raspored sati će učenici dobiti 

prvog dana nastave od svojih razrednika. 

 

7. Učenici tijekom boravka u školi idu najkraćim putem do svoje učionice. Mali odmor provode 

u učionici gdje će i marendati (preporuča se školska marenda ili donošenje pakovane 

marende od kuće).  

Veliki odmor ujutro traje od 10.05 do 10.30 minuta, a poslijepodne je nakon 3. sata, od 

14.40 do 15.00 sati i provodi se izvan školske zgrade (osim u slučaju lošeg vremena).   

Učenici koriste samo za svoj odjel unaprijed određene sanitarne prostorije, u koje smije ući 

samo po 1-2 učenika istovremeno. 

 

8. Za učenike  1., 2. i  3.razreda provodit će se program produženog boravka do 16.30 h. 

Učenici će dio vremena provoditi u učionicama uz primjenu epidemioloških mjera, a kad god 

to prilike dopuštaju izlazit će vani. U slobodno vrijeme omogućit će im se bavljenje sportskim 

aktivnostima. 

 

JOŠ NEKOLIKO VAŽNIH NAPOMENA ZA RODITELJE 

1. Molimo da ne dolazite u pratnji djeteta do škole ukoliko imate simptome zarazne bolesti ili 

vam je izrečena mjera samoizolacije. 

2. Molimo da svakodnevno izmjerite temperaturu  djeteta prije polaska u školu.  

3. Ne šaljite dijete u školu u slučaju povišene temperature ili simptoma zarazne bolesti već 

odmah kontaktirajte odabranog liječnika djeteta te telefonom izvijestite razrednika. 

4. Svi učenici imaju obvezu pohađanja nastave, a izostanak djeteta s nastave potrebno je 

opravdati (do 3 dana roditelj, više dana liječnik). 

5. U školsku zgradu roditeljima nije dozvoljen ulaz (osim po pozivu škole ili u dogovoru s 

učiteljem ili stručnim suradnikom, obavezno sa zaštitnom maskom). 

6. Iako je ograničena mogućnost ulaska u školu, roditelji imaju obvezu pratiti napredovanje 

svoga djeteta. Preporučuje se komunikacija na daljinu (telefonom, e-mailom, …), a u slučaju 

potrebe razgovarat će se uživo, u dogovoreno vrijeme. 

Roditeljski sastanci će se održavati uživo, uz pridržavanje epidemioloških mjera, a kad to 

neće biti moguće, održavat će se online.  


