
OBAVIJEST O ORGANIZACIJI NASTAVE ZA 1. DAN (07.09.2020.) I PRVI 

TJEDAN ŠKOLSKE GODINE 2020./2021. 

 

1. RAZRED 

 

1. DAN (07.09.2020.) 

 1. razred 

ABC smjena 12.00 h 

DEF smjena 13.00 h 

 

Moli se da učenici dođu u pratnji jednog roditelja. Roditelji su obavezni imati maske te 

vlastitu kemijsku olovku kako bi mogli potpisati potrebne izjave. Također, ponesite prazne 

torbe u koje će učenici staviti dobivene udžbenike.  

Učiteljice će dočekati učenike u glavnom školskom dvorištu, upoznati se s roditeljima i dati 

daljnje upute.  

Prilikom okupljanja u školskom dvorištu potrebno je izbjegavati kontakt s učenicima iz drugih 

razrednih odjela. 

 

1. TJEDAN 

 1. razred 

ABC smjena 14.00 – 15.30 h 

DEF smjena i 

produženi boravak 

8.00 – 9.30 h 

 

2. TJEDAN 

 1. razred 

Produženi boravak 8.00 – 12.00 h 

ABC smjena 8.00 – 10.20 h 

DEF smjena 14.00-16.20 h 

Učenicima iz produženog boravka 

prva dva tjedna škole neće biti 

osiguran ručak. 



RAZREDNA NASTAVA 

 2., 3. i 4. razred 

DEF smjena 8.00 h 

ABC smjena 9.30 h 

 

Učenici razredne nastave nisu obavezni imati maske. Ukoliko dolaze u pratnji roditelja, moli se 

da dođu u pratnji samo jednog roditelja koji je obavezan nositi masku. Pripremite djeci 

praznu torbu u koju će spremiti dobivene udžbenike. Svaki učenik će zajedno s knjigama dobiti  

Izjavu za roditelje o zaprimanju udžbenika, koju će roditelji potpisati kod kuće i poslati po djeci 

idući dan. 

Budući da će učenici razredne nastave ulaziti na ulaz gdje je školski maslinik, neka se zapute u 

taj dio dvorišta, gdje će ih učiteljice dočekati te uputiti u njihove učionice. 

Prilikom okupljanja u školskom dvorišta potrebno je izbjegavati kontakt s učenicima iz drugih 

razrednih odjela. 

 

PREDMETNA NASTAVA 

 

   5. i 6. razred   7. i 8. razred 

DEF smjena 8.00 h 9.00 h 

ABC smjena 10.00 h 11.00 h 

 

Učenici predmetne nastave obavezni su imati masku. Osigurajte djeci masku za prvi nastavni 

dan, dok će maske za ostale dane dobiti od razrednika. Pripremite djeci praznu torbu u koju će 

spremiti dobivene udžbenike. Svaki učenik će zajedno s knjigama dobiti  Izjavu za roditelje o 

zaprimanju udžbenika, koju će roditelji potpisati kod kuće i poslati po djeci idući dan.  

Razrednici svakog razrednog odjeljenja dočekati će svoje učenike u glavnom školskom 

dvorištu i uputiti ih u učionicu. 

Prilikom okupljanja u školskom dvorišta potrebno je izbjegavati kontakt s učenicima iz drugih 

razrednih odjela. 

 

 



OSTALE NAPOMENE 

Prije dolaska u školu obavezno je izmjeriti temperaturu (vrijedi i za prvi dan 

nastave). 

Ne dovodite dijete/učenika u ustanovu ukoliko: 

- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, 

poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)  

- ima izrečenu mjeru samoizolacije  

- imate saznanja da je zaraženo s COVID-19.   

 

Roditelji  ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena   

tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, 

proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su 

zaraženi s COVID-19.     

 

 

 

Informacije o daljnjoj organizaciji nastave dobit ćete od strane razrednika ili možete pročitati u 

dokumentima Upute za školsku godinu 2020./2021. - razredna nastava i Upute za školsku godinu 

2020./2021. - predmetna nastava koji su priloženi na web stranici škole. 

 

 

 

 Nastava u školskoj godini 2020./2021. započinje prema slijedećem 

rasporedu: 

DEF smjena – 8.00 h 

ABC smjena – 14.00 h 


