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URBROJ:  2170-55-01-20-01 

Rijeka, 4. svibnja 2020. 

 

 

 

 

Provedbeni plan otvaranja Osnovne škole Eugen Kumičić u Rijeci zbog organizacije 

rada u razrednoj nastavi prema mješovitom modelu nastave 

 

 

Temeljem članka  54. Statuta Osnovne škole Eugen Kumičić – Rijeka (u daljnjem tekstu 

Školska ustanova), Zaključka o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i 

aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID–19  Vlade Republike Hrvatske od 

23. travnja 2020. godine, Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana 

mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohaĎaju razrednu 

nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 2020. godine  (u daljnjem tekstu 

Upute HZJZ-a) i Preporuka za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i 

ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja od 30. travnja 

2020. (u daljnjem tekstu Preporuke MZO-a) ravnateljica  Školske ustanove donosi 

 

 

PROVEDBENI PLAN OTVARANJA ŠKOLE 

 

od ponedjeljka, 11. svibnja 2020. godine za učenike razredne nastave 

 

1. 

 

Provedbeni plan donosi se u cilju unapreĎenja zaštite učenika, djelatnika škole i ostalih 

posrednih dionika odgojno-obrazovnog procesa te realizacije odgojno-obrazovnog rada u 

sigurnom i poticajnom školskom okruženju 

2. 

Provedbeni plan zahtijeva organizacijske, tehničke i materijalne uvjete i mjere 
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2. 1. Organizacijske mjere i zadaci - pripremne radnje za otvaranje škole  

 

a) Upoznati sve zaposlenike s Uputama HZJZ-a i Preporukama MZO-a kao i načinom njihove 

provedbe putem školske mrežne stranice, virtualne sjednice Aktiva Razredne nastave, 

sastanka s administrativno-tehničkim osobljem 

Izvršitelj: ravnateljica  

Planirani rok provedbe zadatka: do ponedjeljka, 4. svibnja 2020. godine 

 

b) Upoznati sve zaposlenike s načinom provedbe Uputa HZJZ i Preporuka MZO te 

organizacijom rada školske ustanove i raspodjelom obveza putem sjednice Aktiva Razredne 

nastave te sastanka s administrativno-tehničkim osobljem 

Izvršitelj: ravnateljica  

Planirani rok provedbe zadatka: do srijede, 6. svibnja 2020. godine 

 

c) Upoznavanje roditelja s Uputama HZJZ-a, Preporuke MZO-a putem školske mrežne 

stranice i pisanim obraćanjem roditeljima putem elektroničke pošte 

Izvršitelj: ravnateljica  

Planirani rok provedbe zadatka: do ponedjeljka, 4. svibnja 2020. godine 

 

d) Provedba ispitivanja interesa i potreba roditelja učenika razredne nastave za uključivanje 

učenika u mješoviti model nastave, uključivanje učenika u rad produženoga boravka, 

primanja učeničke marende, užine i ručka 

Izvršitelj zadatka:  učiteljice razredne nastave, tajnik  

Planirani rok provedbe zadatka: do utorka, 6. svibnja 2020. godine 

 

e) Dostupnost  Izjave za roditelje putem školske mrežne stranice i elektroničke pošte 

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica, tajnik  

Planirani rok provedbe zadatka: do utorka, 6. svibnja 2020. godine 

 

f) Preuzimanje i pohrana potpisanih Izjava roditelja 

Izvršitelj zadatka: učiteljice razredne nastave, ravnateljica, tajnik  
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Planirani rok provedbe zadatka: do utorka, 6. svibnja 2020. godine 

 

g) Upoznavanje roditelja s načinom organizacije rada Školske ustanove sukladno Uputama 

HZJZ i Preporukama MZO, rasporedom korištenja prostora i kretanja te rasporedom sati  te 

dnevnom rutinom putem školske mrežne stranice i pisanim obraćanjem roditeljima putem 

elektroničke pošte 

Izvršitelj zadatka: učiteljice razredne nastave, ravnateljica, tajnik  

Planirani rok provedbe zadatka: do četvrtka, 7. svibnja 2020. godine 

 

h) Analiza i nabava potrebnih sredstava za održavanje primjerenih higijenskih uvjeta, 

dezinfekcijskih i zaštitnih sredstava 

Izvršitelj zadatka: tajnik, voditeljica računovodstva, domar 

Planirani rok provedbe zadatka: do utorka, 6. svibnja 2020. godine 

 

i) Priprema za redoviti rad školske kuhinje 

Izvršitelj zadatka: tajnik, voditeljica računovodstva, kuharica 

Planirani rok provedbe zadatka: do četvrtka, 7. svibnja 2020. godine 

 

j) Označavanje učionica za nastavu i rad Produženog boravka, učionica za objed, ulaza i 

toaleta 

Izvršitelj zadatka: tajnik, domar 

Planirani rok provedbe zadatka: do četvrtka, 7. svibnja 2020. godine 

 

k) Generalno čišćenje unutarnjeg i vanjskog prostora Školske ustanove 

Izvršitelj zadatka: spremačice, domar, kućni majstor 

Planirani rok provedbe zadatka : do petka, 8. svibnja 2020. godine 

 

l)  Čišćenje, ispiranje i pasterizacija vodovodnih instalacija, bojlera i hidranata 

Izvršitelj zadatka: domar, kućni majstor 

Planirani rok provedbe zadatka : do četvrtka, 7. svibnja 2020. godine 

 

m) ProvoĎenje nadzora nad provedbom pripremnih radnji za otvaranje Školske ustanove 

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica, tajnik 

Planirani rok provedbe zadatka: do petka, . svibnja 2020. godine 
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2.2. Plan koordiniranja rada učenika s posebnim potrebama i pomoćnika u nastavi i 

upoznavanje pomoćnika u nastavi s načinima organizacije rada obuhvaća nastavak rada 

pomoćnice u nastavi za učenicu 6.a razreda. Pomoćnica u nastavi nastavlja poslove svojega 

radnog mjesta obavljati u prostorijama Školske ustanove. 

Izvršitelj zadatka: stručna suradnica socijalna pedagoginja  

Planirani rok provedbe zadatka : ponedjeljak, 4. svibnja 2020.  

 

2.3.  Mjere provedbe kod otvaranja škole 

 

a) Osigurati prihvat učenika na ulazima u školu prema utvrĎenom rasporedu 

Izvršitelj zadatka: razredne učiteljice, pomoćnica u nastavi 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave  

 

b) Na početku nastave održati edukaciju za učenike na jednostavan i prikladan način. 

Izvršitelj zadatka: razredne učiteljice, stručna suradnica socijalna pedagoginja, stručna 

suradnica knjižničarka 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

c) Vježbati s učenicima kretanje po školskom prostoru, način korištenja odmora, način objeda,  

 izlaza na školsko dvorište. vježbanje evakuacije u slučaju potresa.  

Izvršitelj zadatka: razredne učiteljice 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

d) Osigurati redovito pranje ruku, osigurati redovitu nabavu sredstva za dezinfekciju i čišćenje 

Izvršitelj zadatka: razredne učiteljice, tajnik, voditeljica računovodstva, ravnateljica 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

e)  Osigurati stručnu podršku i suradnju stručnih suradnica učiteljima, učenicima, učenicima s 

teškoćama u razvoju, pomoćnici u nastavi i svim ranjivim skupinama 

Izvršitelj zadatka: stručna suradnica socijalna pedagoginja, ravnateljica  

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

f) Osigurati provjetravanje i čišćenje školskog  prostora. 
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Izvršitelj zadatka: tajnik, spremačice, domar, kućni majstor 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

g) Voditi evidenciju o mjerenju tjelesne temperature zaposlenika i drugih mjera za 

zaposlenike prema Uputi HZJZ 

Izvršitelj zadatka: tajnik  

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

h) ProvoĎenje nadzora nad provedbom Provedbenog plana te prema potrebi njegova dopuna 

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica, tajnik 

Planirani rok provedbe zadatka: do petka, . svibnja 2020. godine 

Rok provedbe: kontinuirano tijekom realizacije mješovitog modela nastave 

 

3. 

 

Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen na Oglasnoj ploči i školskoj mrežnoj stranici.  

 

 

 

Rijeka, 4. svibnja 2020. godine 

 

                                                                Ravnateljica 

 

mr.sc. Ana Anić Opašić 


