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Organizacija rada u školskoj godini 2020./2021.
Obrtnička škola Slavonski Brod odlučila se za model A od tri ponuđena modela
obrazovanja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, odnosno za povratak u školske
klupe.
Nastava počinje 7. rujna 2020. godine za sve razredne odjele.
Prvi razredi prvi nastavni dan, 7. rujna dolaze u školu prema ranije objavljenom rasporedu.
2. i 3. razredi u ponedjeljak, 7. rujna 2020.godine će od svojih razrednika, putem svojih
virtualnih razrednih učionica dobiti sve potrebno za početak nastavne godine (raspored sati,
raspored učionice, raspored praktične nastave, kućni red, podsjetnik na najvažnije odrednice
Statuta škole i sl.).
Za 2. i 3. razrede nastava „uživo“ u školi počinje u utorak 8. rujna 2020. godine prema
rasporedu koje će dobiti od razrednika.
I ove godine nastava u našoj školi održava se u dvije smjene i izmjenjuju kroz A i B tjedan.
Nastavnu godinu započinjemo A tjednom. Raspored razreda po smjenama oglašen je ranije
na mrežnoj stranici škole.
Važna izmjena!!! Nastava u prvoj smjeni započinje u 7.00h, a u drugoj smjeni u 13.20h.
Zbog važnosti poštivanja svih preporučenih mjera i očuvanja sigurnosti zdravlja naših
učenika i djelatnika, imenovano je Povjerenstvo za organizaciju i provedbu epidemioloških
mjera zaštite od virusa COVID-19 za ovu školsku godinu koje će pratiti razvoj situacije i
djelovati prema utvrđenoj potrebi.
U skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo, izrađene su Epidemiološke mjere zaštite od zaraze virusom COVID-19 za
školsku godinu 2020./2021. - za sve učenike i roditelje (koje se nalaze u privitku ove
obavijesti) i za djelatnike koji su o istima obavješteni ranije.
Od iznimne je važnosti da ih svi učenici i roditelji pozorno pročitaju i djeluju u skladu s njima.
Svi učenici u ponedjeljak i utorak obavezno dolaze u školu sa svojim maskama, a za
daljnji tijek obrazovanja će im biti podijeljene perive maske od strane škole (na satu
razrednika).
Svi učenici dužni su u školu doći 5 minuta prije početka prvog nastavnog sata. Pozornost
treba obratiti na točno vrijeme početka, jer svi razredi ne počinju i ne završavaju s
nastavom u isto vrijeme. Raniji i kasniji ulazak učenika od onog predviđenog rasporedom
neće biti dopušten.
Roditeljima je, osim u iznimnim situacijama, onemogućen ulazak u školu (detaljnije o tome u
priloženom dokumentu).
Sve ostalo će vam detaljnije biti objašnjeno na prvom satu razrednika.
Učenici prvih razreda trebaju doći s priborom za pisanje. Svi učenici u utorak nose pribor koji
im je potreban za rad prema rasporedu.
Učenici NE TREBAJU NOSITI PAPUČE ZA PREOBUVANJE, ali je nužno proći kroz dezinfekcijske
barijere na ulazu u školu koji je predviđen za vaš razred.
Poštujući preporučene epidemiološke mjere, ostanimo odgovorni i pazimo jedni na druge,
kako bismo ostali zdravi i što duže ostali u školskim klupama.
Svim učenicima želim sretan, zdrav i uspješan povratak u školske klupe!
Ravnateljica:
Anita Holub, prof.
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