
PROTOKOL ULASKA U ŠKOLU ZA UČENIKE PREDMETNE NASTAVE 

ZA ŠK. GOD. 2020./2021. 

 

 

 

 

 

 

Učenici predmetne nastave jutarnje smjene, koji imaju prvi nastavni sat (8,00h), dužni su doći na 

školsko dvorište u 7,45h s obaveznim maskama na licu. Izuzetno je važno da se pri dolaženju do 

školskog igrališta druže i grupiraju isključivo i samo s učenicima svojeg razrednog odjela. Po dolasku 

na školsko igralište učenici se grupiraju na 5, odnosno 6 različitih mjesta. 

 

MJESTO  1 – 5.A i 6.A (ISPRED STUBA GLAVNOG DVORIŠNOG ULAZA U ŠKOLU/ŠKOLSKO DVORIŠTE) 

MJESTO  2 – 5.B i 6.B (ISPRED STUBA KOJE VODE PREMA ŠKOLSKOJ KOTLOVNICI) 

MJESTO  3 – 5.C i 8.A (U SJENICI) 

MJESTO  4 – 7.B i 8.B (PORED  IZLAZA IZ ŠKOLSKE DVORANE ZA TJELESNI) 

MJESTO  5 – 7.C i 8.C (NA MALOM ODBOJKAŠKOM IGRALIŠTU UZ OGRADU)  

MJESTO  6 – 7.A (PORED POMOĆNIH  IZLAZNIH VRATA - GDJE IZLAZI DOMAR ) 

 

Po učenike jutarnje smjene dolazi predmetni učitelj s kojim imaju prvi nastavni sat i u njegovoj pratnji 

učenici ulaze u školsku zgradu te dezinficiraju potplate i ruke unaprijed pripremljenim sredstvom. 

Učenici odlaze do svojih školskih ormarića da bi se preobuli, a potom u svoju učionicu, koju će 

koristiti za gotovo sve nastavne sate i odmore. 

Učenici popodnevne smjene  dužni su doći na  školsko dvorište 10 minuta prije početka svog prvog 

nastavnog sata, s obaveznim maskama na licu  i biti na predviđenom mjestu za njihov razredni odjel.  

Na poziv djelatnika škole učenici ulaze u  školsku zgradu te dezinficiraju potplate i ruke unaprijed 

pripremljenim sredstvom. Učenici odlaze do svojih školskih ormarića da bi se preobuli, a potom u 

svoju učionicu, koju će koristiti za gotovo sve nastavne sate i odmore. 

Učenici razrednih odjela dužni su održavati predviđeni razmak među sobom od 1,5m,  ne dolaziti u 

fizički kontakt s učenicima drugih  razrednih odjela, nositi zaštitne maske, dezinficirati ruke i 

potplate cipela prilikom ulaska u školu, preobuti se te se smjestiti u svoju učionicu.  

S poštovanjem,  
OŠ Ivana Cankara, Zagreb 

PRVI NASTAVNI DAN – 7. 9. 2020. 

Prvog dana nastave učenici borave u školi prema slijedećem rasporedu: 

- 6. i 8. razredi – 8,00 do 9,30h 

- 5. i 7. razredi – 12, 00 do 13,30h 

Učenici su dužni donijeti školsku torbu, obuću namijenjenu za boravljenje u školi  te svoju masku. 

Prvog dana nastave učenici će osim udžbenika dobiti i dvije maske.  

 


