UPUTE I OBAVIJESTI NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE
Poštovani roditelji,
slijedeći Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih
ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.koje je izradio HZJZ u suradnji s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja (26.8.2021.), izradili smo dopis sa uputama i obavijestima koje
trebate znati na početku školske godine. Molim vas da pažljivo pročitate dobivene informacije kako
biste bili upoznati s organizacijom rada te, u suradnji s djelatnicima škole, doprinijeli osiguravanju
potrebnih mjera.
POČETAK NASTAVNE GODINE
Nastavna godina počinje u ponedjeljak 6.9.2021. godine. Zbog broja razrednih odjela i prostornih
uvjeta koji omogućavaju poštivanje epidemioloških mjera, učenici razredne i predmetne nastave
pohađat će nastavu u jednoj - jutarnjoj smjeni, sa iznimkom izbornih predmeta njemačkog jezika i
informatike. Razredni odjeli su tijekom izvođenja nastave „fiksirani“, što znači da je svaki razred u
svojoj učionici i tamo ima nastavu iz većine predmeta. Nastava Informatike i TZK odvija se u
specijaliziranom prostoru (učionica informatike, dvorana/školsko igralište). Osiguran je fizički razmak
među djecom te učenici ne moraju nositi maske u učionicama. Ovo se može promijeniti tijekom
vremena ukoliko dođe do pogoršanja epidemioloških prilika i drugačijih uputa od strane
epidemiologa. Učenici viših razreda trebaju nositi maske u zajedničkim prostorima (pri ulazu i izlasku
iz škole, na hodnicima).
PRODUŽENI BORAVAK
Program produženog boravka se organizira za učenike od prvih do četvrtih razreda.
DJECA IZ UGROŽENIH ZDRAVSTVENIH SKUPINA
Ukoliko ima učenika koji su u ugrozi zbog kroničnih bolesti ili drugih teškoća te ih je nužno izdvojiti iz
izvođenja nastave u školi, molimo roditelje da se obrate liječniku školske medicine (Mario Grgurić,
dr.med., Drinska 8, Osijek) koji će ih uputiti što i kako dalje. O istome treba obavijestiti razrednika/cu
te stručnu službu škole.
MOLIMO roditelje da djecu koja 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 u školu. Sva djeca koja
imaju simptome bilo koje bolesti ostaju kod kuće do ozdravljenja. Izostanci se pravdaju kao i do sada
– roditelj do tri radna dana, a preko toga uz liječničku ispričnicu.
OBVEZE RODITELJA PRIJE DOLASKA DJETETA U ŠKOLU
1. Roditelji/skrbnici trebaju pratiti tjelesnu temperaturu djeteta prije dolaska u školu te u slučaju
povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu, već se javljaju izabranom
pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih
zaraznih bolesti također ne dolaze u školu.
2. Roditelji učenika mjere temperaturu djeci i vode računa da oboljelog učenika ne šalju u školu. Ne
morate bilježiti podatke i slati učiteljicama. Vjerujemo kako ste odgovorni i savjesni te ćete ovome
pristupiti ozbiljno.

3. Roditelji 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.
4. Roditelji ne ulaze u školsku zgradu! Ukoliko prate dijete u školu, opraštaju se u školskom dvorištu.
Pri tome vode računa o održavanju fizičkog razmaka s drugim osobama.
5. Ukoliko učenik razvije simptome bolesti u školi, roditelja se poziva da dođe po dijete u što skorijem
roku.
OBAVIJESTI:
Roditelji se ne okupljaju na ulazu u školsku zgradu niti zadržavaju u školskom dvorištu.
Tijekom boravka u školi, poticat će se fizički razmak kao i pojačana higijena učenika.
Škola je osigurala sredstva za održavanje čistoće i dezinfekcije školskih prostora, kao i sve potrebno
za redovitu higijenu ruku.
Molimo osigurati paket papirnatih maramica svom djetetu koje će imati uz sebe.
Učenicima kojima je prethodno osigurana podrška pomoćnika u nastavi (PUN), omogućit će se
uključivanje u školu uz podršku PUN-a. Zbog specifičnosti svojih zadataka, PUN neće moći održavati
propisanu udaljenost. Pomoćnik u nastavi nosi masku.
Fizički kontakt među učenicima različitih razrednih odjela svodi se na minimum.
Svaki razredni odjel boravi u jednoj prostoriji (škola je dovoljno velika da budu u vlastitom prostoru
koji neće dijeliti s drugim osobama). Ona ima izvor danjeg svjetla i mogućnost prozračivanja.
Provodi se što više vremena na otvorenom uz pridržavanje preporuka.
Užina će biti organizirana od ponedjeljka 6.9.2021.
Program produženog boravka počinje od utorka 7.9.2021.
Roditelji dolaze u školu uz prethodnu najavu razredniku (ako se radi, npr. o dolasku na informacije) ili
članovima stručne službe (ukoliko trebate razgovor i sastanak). Način komunikacije s razrednicima
ćete dogovoriti na početku nastavne godine, a kontakt škole je 031/271842
Molimo vas da s djecom (primjereno njihovoj dobi) i vi u svom domu razgovarate o trenutnom stanju
epidemije te ih podsjećate na osnovne higijenske navike i poštivanje mjera.
Učenici svih razreda trebaju imati preobuku za svakodnevnu nastavu.
Kako se ne bi stvarale gužve na ulazu u školu te smanjio kontakt među učenicima, ulaz se odvija na tri
ulaza te prema dolje navedenom rasporedu, a učenike će u školu puštati dežurni učitelji:

ULAZ KRAJ DVORANE

ULAZ KRAJ parkirališta

ULAZ - GLAVNI

Vrijeme
ulaska

Razredi

Vrijeme
ulaska

Razredi

Vrijeme
ulaska

7:40 i po
dolasku

2.a, 2.b, 3.a

7:40 i po
dolasku

4.a, 4.b

7:40 i po
dolasku

7:50

5. i 6.a

7:50

7.a. i 6.b

7:45

7.a. i 6.b

7:55

7.c, 8.a, 8.b

Razredi
1. 3.b

U slučaju ikakvih upita slobodno se obratite na broj telefona 031/273-995.

Zahvaljujem na suradnji
Vedran Čerina, ravnatelj

