EPIDEMIOLOŠKE MJERE I IZJAVA RODITELJA ZA IZNIMNU MOGUĆNOST ORGANIZACIJE
NASTAVE OD 11. SVIBNJA ZA UČENIKE OD 1. DO 4. RAZREDA
Poštovani roditelji,
nastava na daljinu s kojom smo započeli 16. ožujka uspješna je zahvaljujući velikom trudu učitelja,
učenika, ali i vas roditelja. Stoga vam ovim putem zahvaljujemo na ostvarenoj dobroj suradnji i dalje
vas potičemo na istu.
Naime, epidemiološka situacija i preporuke još uvijek ne dopuštaju da se nastava krene odvijati
normalno za svih, nego će se organizirati samo u iznimnim slučajevima za učenike razredne nastave
koji moraju ispunjavati sve uvjete prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Naglašavamo kako je temeljna preporuka da svi učenici koji to mogu, ostanu kod kuće i nastave
pratiti nastavu na daljinu.
Mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su propisane za mogući povratak učenika
razredne nastave u školu možete pronaći na poveznici https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf.
Nastavno na te mjere, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo upute školama koje
možete vidjeti na poveznici: https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-urazrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Sukladno mjerama HZZJZ i uputama MZO, objavljujemo epidemiološke mjere za učenike i roditelje
koje će vrijediti u školi u slučaju da bude potrebe organiziranja nastave. Iste te mjere su sastavni
dio pisane izjave koju trebaju potpisati roditelji učenika koji žele da im dijete nastavu pohađa u školi.
EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE U ŠKOLI
IZJAVA RODITELJA - RN
Roditelji čije dijete ispunjava propisane uvjete i koji su se odlučili da njihovo dijete od 11. svibnja
pohađa nastavu u školi dužni su potpisanu izjavu predati NAJKASNIJE DO ČETVRTKA, 7.
SVIBNJA 2020. GODINE DO 12.00 SATI. Nastava engleskog jezika, glazbene kulture, vjeronauka
i talijanskog jezika će se i dalje odvijati na daljinu. Ukoliko se netko od roditelja odluči na ovakav
model, prelazimo na mješoviti model nastave i za taj razred ćemo biti obvezni pratiti nastavu i
nastavni sadržaj sukladno onom na HRT 3 („Škola na trećem“) te vrednovati sve učenike na isti
način.
Potpisanu
izjavu
moguće
je
dostaviti
na
sljedeća
dva
načina:
- Osobno donijeti ispisanu i potpisanu izjavu u matičnu školu u vremenu od 8:00 do 12:00 sati
- Ispisati i potpisati izjavu te ju skenirati ili fotografirati i poslati na e-mail srinjine@ossrinjine.skole.hr
Samo potpisane izjave koje su predane u navedenom roku smatrati će se valjanom prijavom za
nastavu od 11. svibnja u školi.

