
ORGANIZACIJA RADA OSNOVNE ŠKOLE BRAJDA 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. 

U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID-19 

Obzirom na specifičnosti situacije epidemije korona-virusa, sukladno Uputama HZJZ  i  

Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanim s COVID-19, bilo je nužno uvesti  

PROMJENE U ORGANIZACIJI NASTAVE: 

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

su se pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (prema Uputama HZJH): osobna 

higijena, mjerenje temperature (učenici kod kuće, djelatnici u školi), dezinfekcija ruku, 

fizički razmak, a primarni naglasak je 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. 

 

Maske (po 2 perive platnene) bit će učenicima 5. do 8. razreda podijeljene prvi dan 

nastave. 

 

2. Za učenike razredne nastave (1. do 4. razred) nastava će se održavati u jednoj smjeni, 

kao i do sada. 

Za učenike predmetne nastave (5. do 8. razred) uvodi se nastava 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. 

U daljnjem tijeku školske godine razredi izmjenjuju smjene (turnuse). 

 

3. Početak nastave je različit za svaki razredni odjel kako bi se smanjilo grupiranje djece 

prilikom ulaska u školu. Učenici ulaze u određeno vrijeme na zadani ulaz kako slijedi: 

Molimo dolaziti na vrijeme! 

 

Jutarnja smjena: 

Sat 
Ulaz A 

(glavni ulaz sa stepenica): 
Ulaz B 

(iz školskog dvorišta): 

7.40 h 
7.50 h 
8.00 h 
8.10 h 
8.20 h 
8.30 h 

4.b 
4.a 

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

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

 



Poslijepodnevna smjena: 

Sat 
Ulaz A 

(glavni ulaz sa stepenica) : 

13.15 h 
13.20 h 
13.25 h 
13.30 h 

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

 

4. Svaki razredni odjel boravi cijelo vrijeme u istoj učionici. 

Raspored učionica: 

Razred Učionica Razred Učionica 

1.a učionica  05 5.a učionica 22 

1.b učionica 06 5.b učionica 24 

2.a učionica 17 6.a učionica 33 

2.b učionica 07 6.b učionica 31 

3.a učionica 16 7.a učionica 34 

3.b učionica 11 7.b učionica 32 

4.a učionica 13 8.a učionica 23 

4.b učionica 12 8.b učionica 21 

 

5. Nastavni sat u predmetnoj nastavi će trajati 40 minuta. Zvono će biti isključeno. 

6. Satovi se organiziraju u blokovima po 2 ili 3 sata za isti predmet. Raspored sati će 

učenici dobiti  prvoga dana nastave od svojih razrednika. 

7. Učenici tijekom boravka u školi ne smiju izlaziti iz učionice već odmor provode u 

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

marende od kuće). 

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

Za učenike 3. razreda, sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama o nemiješanju  

djece različitih razrednih odjela te kadrovskim ograničenjima, nije moguće organizirati 

PB. 

9. Učenici 2. razreda će ostati u svojim učionicama nakon nastave i tu će biti za njih 

organiziran produženi boravak (svaki će imati svoju učiteljicu-voditeljicu PB). 

Učenici 1. razreda će biti u prostoru PSP-a (bivši stan domara), odijeljeni (posebno a i b 

odjel) u zasebnim, ali međusobno spojenim učionicama, a nadzirat će ih jedna 

učiteljica-voditeljica PB. 



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. U školsku zgradu roditeljima nije dozvoljen ulaz (niti sa zaštitnom maskom). 

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

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

već odmah kontaktirajte odabranog liječnika djeteta te telefonom izvijestite razrednika. 

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

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

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

napredovanje svoga djeteta. Preporučuje se komunikacija na daljinu (telefonom, e-

mailom, …) u dogovoreno vrijeme jer se neće održavati uobičajeni informativni 

razgovori i roditeljski sastanci „u živo“. 

 

U Rijeci, 3. rujna 2020. godine 

Ravnateljica 

Adriana Rubignoni-Cecić, prof. 


