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ORGANIZACIJA RADA OSNOVNE ŠKOLE BAKAR  

U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. 

U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID-19 

(model A – nastava u Školi) 
 

Upute se temelje na dva dokumenta: Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 vezano za 

rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, 24.8.2020.) i 

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s Covid-19 (MZO, kolovoz, 2020). 

Osnovna škola Bakar provoditi će preporuke iz gore spomenutih dokumenata, pri čemu će pojedine 

preporuke prilagoditi specifičnostima svojih školskih zgrada u Gradu Bakru i mjestima Kukuljanovo 

Škrljevo i Krasica. 

 

 

1. Škola će osigurati socijalno distanciranje (fizički razmak) koliko je moguće i poticati na isto 

između učenika različitih razrednih odjela kako u školskoj zgradi tako i na vanjskom prostoru 

Škole. 

 

2. Učenici će sve zajedničke zatvorene prostore u Školi izuzev učionica u kojima će se održavati 

nastava (hodnici, WC i ostale prostorije u Školi) koristiti minimalno, odnosno najveći dio 

vremena provoditi će u svojim učionicama ili na vanjskom prostoru isključivo sa svojim 

razrednim odjelom i sukladno vremenskim uvjetima. 

 

3. U učionicama razredne nastave osiguran  je razmak od 1,5 m između učenika  (klupa), a u 

pojedinim učionicama razredne nastave kao dodatna mjera napravljena je pregrada na 

pojedinim klupama koje dijele 2 učenika.  

 

4. U učionicama predmetne nastave klupe su postavljene na najveći mogući razmak kojeg 

dozvoljava prostor. 

 

5. Učenici razredne nastave (1. – 4. razred) neće nositi maske na licu dok borave u školskoj 

zgradi i na vanjskom prostoru Škole (nastava, mali odmori, veliki odmor, ulazak u školsku 

zgradu, različiti organizacijski oblici rada na otvorenom). 

 

6. Učenici predmetne nastave (5. – 8. razred) nositi će maske na licu dok borave u školskoj 

zgradi i prilikom ulaska u istu (nastava, mali odmori, čekanje na ulazak u školsku zgradu). 

Svaki učenik predmetne nastave dobiti će od Škole 2 bijele pamučne maske. 

 

7. Učitelji predmetne nastave koji nastavu održavaju u razrednoj nastavi nositi će maske za lice. 

 

8. Svi djelatnici Škole nositi će maske za lice dok borave u školskoj zgradi i na vanjskom prostoru 

ukoliko su u neposrednoj blizini drugih osoba. 
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9. Osim uobičajenog pranja ruku (tekuća voda i sapun), prilikom ulaska u školske zgrade učenici 

će koristiti beskontaktni dezinficijski dozator za higijenu ruku i dezinficijski otirač za obuću. 

 

10. Učenicima se neće mjeriti tjelesna temperatura prilikom ulaska u školsku zgradu. Učenici 

razredne nastave dužni su učiteljicama pokazati vrijednost izmjerene tjelesne temperature 

prije polaska u Školu. 

 

11. Svim djelatnicima će po ulasku u školsku zgradu dežurni učitelj izmjeriti tjelesnu 

temperaturu i podaci će biti upisani u evidencijsku listu. 

 

12. U školsku zgradu dozvoljen je ulazak isključivo učenicima i djelatnicima Škole. 

 

13. Sve učionice koje koriste učenici u potpunosti će se dezinficirati po završetku nastave. Učitelji 

će za vrijeme nastave, za vrijeme malih odmora i za vrijeme velikog odmora provjetravati 

iste. Spremačice će pojačano održavati dezinfekciju sanitarnih čvorova.  

 

14. Učiteljice razredne nastave dočekivati će učenike u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom 

mjestu, te im pomagati kod protokola ulaska u Školu. 

 

15. Škola će nastavu provoditi samo u jutarnjoj smjeni, kao i prijašnjih godina. 

 

16. Školski sat trajati će 45 minuta i završetak sata biti će oglašen školskim zvonom, kao i 

prijašnjih godina. 

 

17. Nastava će za sve učenika započinjati u 8:00 sati (prvi sat) i ovisno o rasporedu sati završavati 

u 14:50 sati (osmi sat). 

 

18. Izborni predmeti (Talijanski jezik i Informatika) u pojedinim razrednim odjelima; dopunska 

nastava; dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti koje zahtijevaju miješanje učenika 

različitih razrednih odjela odvijat će se po principu „jedan razredni odjel jedan tjedan“. 

 

19. Roditeljski sastanci neće se održavati u školskoj zgradi nego će ih razrednici organizirati kao 

virtualne susrete. Školska vijeća, kao i sjednice školskog odbora održavat će se virtualnim 

putem ili u sportskoj dvorani uz sve propisane epidemiološke mjere. 

 

20. Učenici za vrijeme trajanja pandemije neće koristiti mogućnost izvanučionične nastave 

(poludnevni, cjelodnevni i višednevni izleti), a isti će biti uključeni u Kurikulum i Godišnji plan 

i program rada Škole po završetku pandemije. 

 

21. Škola će učenicima omogućiti korištenje školske marende kao i prijašnjih godina, s time da 

će se hrana konzumirati isključivo u učionicama i/ili na vanjskom prostoru. 

 

22. Škola će nastaviti s provođenjem produženog boravka na isti način kao i prijašnjih godina -  

mješovita odjeljenja (odluka Grada Bakra temeljena na preporukama Stožera civilne zaštite 

Grada Bakra, kolovoz 2020. godine).  
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SPECIFIČNOST RADA U ZGRADI MATIČNE ŠKOLE BAKAR: 

 

1. Svaki razredni odjel biti će isključivo u svojoj učionici u kojoj će se provoditi nastava iz svih 

premeta, izuzev nastave Tjelesne i zdravstvene kulture koja će se održavati u sportskoj 

dvorani. 

 

Razmještaj razrednih odjela po učionicama: 

 

RAZREDNI ODJEL UČIONICA 
1., 2., 3., 4. uobičajeni raspored 

5. a LIKOVNA KULTURA (- 1. kat) 

5. b POVIJEST (prizemlje) 
6. a HRVATSKI JEZIK  (prizemlje) 

6. b MATEMATIKA (prizemlje) 

7. a HRVATSKI JEZIK (prvi kat) 

7. b FIZIKA (1. kat) 
8. a KEMIJA (prizemlje) 

8. b ENGLESKI JEZIK (1.kat) 

 

2. Učenici će ulaziti i izlaziti iz školske zgrade na različitim ulazima, po dogovorenom rasporedu. 

 

Učenici razredne nastave u Školu će doći u 7:45 sati i stati na dogovoreno mjesto na 

prednjem lijevom igralištu, te potom zajedno sa svojom učiteljicom ući u zgradu. 

  

Učenici predmetne nastave po dolasku u Školu stati će na dogovoreno mjesto na prednjem 

desnom igralištu, staviti će masku na lice, te će u dogovoru s dežurnim učiteljem ući u školsku 

zgradu gdje će ih dočekati predmetni učitelji sukladno rasporedu sati.  

 

Mjesto i vrijeme ulaza/izlaza učenika u/iz školske zgrade: 

 

RAZREDNI ODJEL MJESTO ULAZA / IZLAZA VRIJEME 

1., 2., 3., 4. PREDNJA DESNA VRATA 7:45 – 7:50 

5. a GLAVNA VRATA 7:50 – 8:00 
5. b PREDNJA LIJEVA VRATA 7:50 – 8:00 

6. a PREDNJA LIJEVA VRATA 7:50 – 8:00 

6. b PREDNJA DESNA VRATA 7:50 – 8:00 
7. a GLAVNA VRATA 7:50 – 8:00 

7. b GLAVNA VRATA 7:50 – 8:00 

8. a PREDNJA DESNA VRATA 7:50 – 8:00 

8. b GLAVNA VRATA 7:50 – 8:00 
TZK PREDNJA LIJEVA VRATA 7:50 – 8:00 
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3. Učenici će za vrijeme velikog odmora izlaziti/ulaziti na dogovoreni vanjski prostor Škole, prije 

čega će prati ruke na dogovorenim mjestima u dogovoreno vrijeme. U slučaju lošeg vremena 

(kiša, jaki vjetar), učenici će boraviti u svojim učionicama. 

 

 

Organizacija velikog odmora (10:25 – 10:45 sati): 

 

RAZREDNI 
ODJEL 

MJESTO 
IZLAZA / ULAZA 

VRIJEME 
PRANJA RUKU 

MJESTO 
PRANJA RUKU 

VANJSKI PROSTOR  
NA KOJI IZLAZE 

1. 

PREDNJA DESNA 
VRATA 

9:45 – 9:50 

PRIZEMLJE PREDNJE LIJEVO IGRALIŠTE 
2. 9:50 – 9:55 

3. 9:55 -10:00 
4. 10:00 – 10:05 

5. a 
STRAŽNJA 

VRATA 
10:15 – 10:25 -1. KAT IZA ZGRADE 

5. b 
STRAŽNJA 

VRATA 
10:05 – 10:15 -1. KAT IZA ZGRADE 

6. a 
PREDNJA LIJEVA 

VRATA 
10:05 – 10:15 

SVLAČIONICE 
TZK-a 

ISPRED SPORTSKE DVORANE 

6. b 
PREDNJA DESNA 

VRATA 
10:05 – 10:15 PRIZEMLJE PREDNJE DESNO IGRALIŠTE 

7. a GLAVNA VRATA 9:55 -10:05 PRVI KAT PREDNJE DESNO IGRALIŠTE 

7. b GLAVNA VRATA 10:15 – 10:25 PRVI KAT PREDNJE DESNO IGRALIŠTE 

8. a 
PREDNJA DESNA 

VRATA 
10:15 – 10:25 PRIZEMLJE PREDNJE DESNO IGRALIŠTE 

8. b GLAVNA VRATA 10:05 – 10:15 PRVI KAT PREDNJE DESNO IGRALIŠTE 

TZK 
PREDNJA LIJEVA 

VRATA 
10:15 – 10:25 

SVLAČIONICE 
TZK-a 

ISPRED SPORTSKE DVORANE 

 

 

4. U Školi će radnim danom uvijek biti dežurna 4 učitelja. Učenike će dočekivati i voditi do 

učionica svi učitelji koji s radom kreću od 1. školskog sata. Za organizaciju velikog odmora 

biti će zaduženi učitelji koji održavaju nastavu 3. školski sat. 

 

5. Za učenike predmete nastave većina nastave biti će organizirana kroz blok-satove i tro-

satove kako bi u učionicu dnevno ulazio što manji broj učitelja.  

 

6. Informatička učionica neće se koristiti za potrebe nastave veće će ista služiti kao izolacijska 

prostorija. 

 

7. Učenici neće ulaziti u knjižnicu kako bi posudili knjige, već će za to zamoliti učitelje, nakon 

čega će knjige vraćati po dogovorenom protokolu. 

 

U Bakru, 2.9.2020. godine                                                                                         

                                                                                                                                       Ravnatelj: 
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                                                                                                                        Tomislav Uzelac-Šćiran, prof. 

 

 


