OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN
SPLITSKA 14, 22202 PRIMOŠTEN
PRIMOŠTEN, 21. SVIBNJA 2020.

UPUTE ZA RODITELJE O UKLJUČIVANJU UČENIKA RAZREDNE NASTAVE
U ŠKOLU OD 25. 5. 2020.
1. Roditelji/skrbnici dužni su pročitati Upute HZJZ–a u cjelini. https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf
2. Rad u školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Uputa HZJZ-a smatra
se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće te
se omogućuje uključivanje sve djece u škole.
3. Roditelji ne potpisuju izjave i šalju djecu u školu bez obzira na svoj radni status.
4. 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, 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.
5. Sukladno odluci roditelja/skrbnika, učenici u školu dolaze sami ili u pratnji roditelja, kao
što bi dolazili da nema epidemije.
6. Roditelji/skrbnici ne moraju dovoditi djecu u školu, ako ih dovode, ne ulaze u školsku
zgradu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje
1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu.
7. Roditelji se ne okupljaju na ulazu u školsku zgradu.
8. Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u
školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu, već se
javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi
odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne
dolaze u školu.
9. U školi će se provoditi svi nastavni predmeti osim dopunske i dodatne nastave koje će biti
u manjem obimu. Nastava TZK održavat će se na otvorenom i u manjem obimu. Nastava
INA neće se održavati kao ni ostala događanja (kazališne predstave, školske priredbe,
školska natjecanja, izleti i ekskurzije).
10. Učenici u školi provode prosječno 4 školska sata dnevno.
11. Učenici ne moraju nositi zaštitne maske i rukavice već redovito peru ruke i dezinficiraju
ih.
12. Prvi dan nastave u školi započinje uputama učenicima kako se ponašati, prati ruke,
održavati fizički razmak i sl.
13. Nije preporučljivo da roditelji ulaze u prostor škole pa se informacije i roditeljski sastanci
mogu obaviti telefonskim putem ili videopozivom.

Važno je da roditelji/skrbnici:
• ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna
temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena
mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
• ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima
izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19.
14. Razredi koji imaju više od 20 učenika podijeliti će se u dvije grupe. U školi će se
organizirati nastava i rad sukladno svim preporukama HZJZ i MZO. Detaljne informacije o
organizaciji rada, rasporedu sati i prijevozu učenika biti će dostupne 22. svibnja na web
stranicama škole.

