
UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 VEZANO UZ RAD  

OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

Svaka ustanova, dužna je provoditi sve preporuke.  

Dopušteno je miješanje djece i učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi 

i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno s drugim učenicima i učiteljima (npr. u 

školama tijekom izvođenja izborne nastave, nastave stranih jezika, dodatne i dopunske nastave, 

programa produženoga boravka, programa produženoga stručnog postupka, nastave jezika i kulture 

nacionalnih manjina po Modelu C, pripremne i dopunske nastave hrvatskoga jezika za djecu koja ne znaju 

ili nedovoljno znaju hrvatski jezik i slično) na način da je prilikom miješanja skupina/razrednih odjela 

obvezno držati najveći mogući razmak, kao i nošenje maske, osim za učenike od 1. do 4. razreda osnovne 

škole te prilikom sportskih aktivnosti. 

Preporučeno je da svaka odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel boravi u jednoj prostoriji što je 

više moguće, osim kada to zahtijeva nastavni proces poput nastave u kabinetima, vježbaonicama, 

informatičkim učionicama, nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školskoj sportskoj dvorani i 

sl. 

Zajedničke prostorije, preporučuje se:  

- prolazak skratiti na minimum 

- u zajedničkim prostorijama borave odgojno-obrazovne skupine koje su slične dobi, odnosno koje 

i uobičajeno provode vrijeme zajedno 

U školi, učenici sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (približno 1,5 m, a po mogućnosti 2 m). 

Preporučuje se da učenici sjede jedan iza drugoga ili jedan pokraj drugoga, a ne licem u lice, uz primjeren 

razmak. 

Boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po 

skupinama. 

Nužno je tijekom boravka učenika u školi organizirati odmore na koje učenici mogu izaći iz  

učionice. 

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju. 

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u školu ako je riječ o učeniku 1. razreda osnovne škole 

(u skladu s odlukom ravnatelja, npr. prvog dana škole) ili o učeniku s teškoćama u razvoju. 

Duže zadržavanje (oko 15 minuta) moguće je, uz predočenje digitalne COVID potvrde. 

Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da na 

roditeljskim sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i učitelji, moraju nositi maske i 

održavati fizički razmak po mogućnosti dva metra. 



Maske su obvezne u sljedećim situacijama: 

1. ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi. U tom slučaju se učenik izolira u 

zasebnoj prostoriji dok po njega ne dođe roditelj/staratelj  

2. prilikom potrebe za intimnom njegom učenika, 

3. prilikom komunikacije djelatnika u zbornici i drugom odgovarajućem prostoru licem u lice, 

4. za roditelje i druge osobe kada je njihov ulazak u ustanovu nužan, 

5. u javnom prijevozu, uključujući organizirani prijevoz, 

6. za učitelje i nastavnike koji provode nastavu u kući učenika, 

7. za pomoćnike u nastavi, 

8. učenicima i učiteljima predmetne nastave te stručnim suradnicima, ako je riječ o ustanovi u kojoj je 

razmak u učionicama između svih osoba (učenika, nastavnika i dr.) manji od 1,5 m 

9. učenicima i učiteljima predmetne nastave, stručnim suradnicima kada dolazi do miješanja učenika 

različitih razrednih odjela (osim na sportskim aktivnostima), 

10. učiteljima ostalih predmeta u razrednoj nastavi, 

13. učiteljima/nastavnicima i svim drugim djelatnicima škole prilikom prolaska hodnikom i sl., 

14. učiteljima predmetne nastave i stručnim suradnicima te drugim djelatnicima škole u vrijeme kontakata 

s odraslim osobama. 

Učenici razredne nastave, kao i učenici s teškoćama u razvoju koji svladavaju posebne programe, 

ne nose zaštitne maske. 

 

Dnevno mjerenje temperature: 

Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezno mjere 

tjelesnu temperaturu svaki dan  

Predmetna nastava: Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu  

Razredna nastava: potiče se nastavak prakse da roditelj upisuje djetetovu temperaturu u bilježnicu, što 

se provjerava u školi 

Ako učenici razviju simptome bolesti COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, učitelji odmah 

obavještavaju roditelje/staratelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete. 

Prilikom pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu koronavirusom, odgojno-

obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom 

U samoizolaciju ne idu cijepljene osobe (14 dana do 9 mjeseci nakon završetka cijepljenja), osobe 

koje su preboljele COVID-19 unazad devet mjeseci, kao i osobe koje su preboljele i primile jednu 

dozu cjepiva u osam mjeseci od početka bolesti i to devet mjeseci od primitka cjepiva.  



U javnom prijevozu učenici se trebaju pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u 

javnom prijevozu i održavanje fizičke distance). 

Dopušteno je održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školskim sportskim dvoranama. 

(Dopušteni su treninzi školskih sportskih klubova u kojima sudjeluju učenici različitih razreda, treninzi 

športskim klubovima, nisu dopušteni treninzi rekreativaca) . 

Nekoliko odgojno-obrazovnih skupina (razrednih odjela) koje su slične dobi i uobičajeno provode 

školske i izvanškolske aktivnosti zajedno mogu se spajati na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, u 

svlačionici, kao i u dvorani. 

Odgojno-obrazovni rad za učenike s teškoćama u razvoju koji su uključeni u posebne programe po 

modelu djelomične integracije sukladno rješenju o primjerenom programu obrazovanja, održava se 

dijelom u redovitome razrednom odjelu, a dijelom u posebnom, uz pridržavanje propisanih epidemioloških 

mjera. 

Stručni suradnici koji inače svakog dana borave u odgojno-obrazovnim skupinama mogu ulaziti u 

odgojno-obrazovne skupine/razredne odjele. 

 

Napomena: nosite masku preko nosa i usta – ne samo preko usta! 

 

 

 

 

 

 

 

 


