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Na temelju točke III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u 
osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama 
predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 od 3. rujna 2020. godine 
(„Narodne novine", broj 99/2020) godine, a u skladu s čl. 72. Statuta Osnovne škole Selnica 
(donijet na 25. sjednici Školskog odbora održanoj 21.02.2019.) ravnateljica škole donosi 

O D L U K U 
O ORGANIZACIJI RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI SELNICA 

u uvjetima proglašene epidemije 

I. 
Ovom Odlukom uređuje se način izvođenja nastave odnosno organizacija rada u 

Osnovnoj školi Selnica u periodu od 14. prosinca 2020. godine do 23. prosinca 2020. 
godine. 

II. 
Za učenike razredne nastave od 1. do 4. razreda u Osnovnoj školi Selnica, nastava 

će se i nadalje provoditi po modelu A - redovnim održavanjem nastave u školi. 
Učitelji razredne nastave i učitelji predmetne nastave iz nastavnih predmeta Katolički 

vjeronauk i Informatika koji predaju u razrednim odjelima razredne nastave rad će obavljati 
u prostorijama škole. 

Nastava iz stranih jezika u svim razrednim odjelima razredne nastave, kao i nastava iz 
nastavnih predmeta Glazbena kultura i Katolički vjeronauk u razrednim odjelima 4. razreda 
održavat će se na daljinu. * 

III. 
Za sve učenike predmetne nastave od 5. do 8. razreda u Osnovnoj školi Selnica, 

nastava , nastava će se provoditi po modelu C - izvođenjem nastave na daljinu. 
Učitelji predmetne nastave svoje će radne obveze vršiti radom od kuće izvođenjem 

nastave na daljinu. 

IV. 
Stručni suradnici škole (pedagog i knjižničar) svoje će obveze u pravilu vršiti radom 

u prostorijama škole. Iznimno, ravnatelj može dozvoliti rad od kuće ili naložiti kombinaciju 
rada od kuće i rada u prostorijama škole, u skladu sa zahtjevima radnog mjesta i na način koji 
će osigurati neometano izvršavanje radnih obveza. 

V. 
Pomoćnici u nastavi za učenike razredne nastave nastavit će s neposrednim 

pružanjem podrške učenicima s teškoćama kojima su dodijeljeni u prostorijama škole. 



Pomoćnici u nastavi za učenike predmetne nastave u uvjetima izvođenja nastave na 
daljinu i uz suglasnost roditelja nastavit će pružati neposrednu podršku u domu učenika. U 
slučaju izostanka suglasnosti roditelja, ravnatelj će posebnom odlukom naložiti prekid rada 
pomoćnika u nastavi. 

Nastava u kući koja se prema posebnoj suglasnosti Ministarstva znanosti i 
obrazovanja izvodi za učenika 8.b razreda također će se izvoditi primjenom informacijsko-
komunikacijske tehnologije - na daljinu. 

Administrativno osoblje te pomoćno-tehničko osoblje svoje će radne obveze 
izvršavati u prostorijama škole. 

Svi radnici škole koji će svoje redovne radne obveze vršiti u prostorijama škole dužni 
su se pridržavati Uputa HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za 
rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. od 24. 
kolovoza 2020. godine. 

Odlukom Vlade Repubike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim 
školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i 
obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 od 3. rujna 2020. godine ravnateljima škola 
naložena je obveza organiziranja neometanog odvijanja nastave u uvjetima proglašene 
epidemije. 

Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 iz rujna 
2020. godine utvrđeni su modeli izvođenja odgojno-obrazovnog rada u školama, pri čemu 
model A predstavlja redovno izvođenje odgoj no-obrazovnog rada u školi; model B 
predstavlja mješoviti oblik odgoj no-obrazovnog rada sa izvođenjem dijela nastave u školi i 
dijela na daljinu te model C koji predstavlja isključivo izvođenje nastave na daljinu. 

Ova Odluka donosi se temeljem preporuke Međimurske županije od 9. prosinca 2020. 
godine, a s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u čitavoj županiji. 

Uslijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 

Ravnateljica: 
hica Rašperger 


