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Ove UPUTE za rad namijenjene su  učenicima  i 

roditeljima Područne škole Čilipi 2020./2021. šk. god. 

uz poštivanje važećih UPUTA ZA SPREČAVANJE I 

SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19, od 24. kolovoza 

2020. 

 Područnu školu  otvara učiteljica u 7:30h, a 

očekivani dolazak učenika na nastavu  je u 7:45h 

 Roditelji su dužni izmjeriti temperaturu učenicima 

prije dolaska u školu i zapisati ju u informativni 

blok 

 Pri ulasku u školu učenici su dužni oprati ruke (po 

dvoje) i smjestiti se u svoju klupu bez kontakta s 

drugim učenicima 

 Školu zaključava spremačica nakon odlaska učenika 

 Prvog dana nastave,  svečani doček prvaša  bit će 

organiziran na otvorenom (donje igralište) 

 Prvi roditeljski sastanci 1. i 2. razreda bit će u 

petak, 4. rujna 2020.  prije početka nastave – na 

otvorenom (donje igralište), a za 3. i 4. razred bit 

će nakon 7. rujna2020. (na otvorenom) 

 PŠ Čilipi koristit će tri ulaza za učenike: 

          1. GLAVNI ULAZ - 3. i 4. razred 

          2. MALIRAČI - od strane igrališta 2. razred 
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 3. DONJI sigurnosni ULAZ - 1. razred 

 Soba za razgovore predviđena je za izolaciju. 

Dezinfekcija prostora nakon izlaska iz izolacije 

uz korištenje maske, rukavica, vizira i sl. 

 Predmetni učitelji rade u blok satovima i nose 

maske (Engleski jezik, Francuski jezik, Njemački 

jezik, Vjeronauk i Glazbena kultura) 

 Tjelesna kultura će biti na otvorenom kad  god 

vrijeme dozvoli 

 Veliki odmor organiziramo na četiri različita 

mjesta u školskom vrtu, dvorištu i na 

igralištima (tenisko, nogometno i ograđeno 

igralište) 

 Terenska nastava i izvannastavna aktivnost 

organizira se u mjestu i okolici, bez 

mogućnosti korištenja autobusa, ali uz 

mogućnost dolaska roditelja po učenike 

 Učenici 3. i 4. razreda potrebno uključiti u  

Microsoft Teams, tj.  Office365 za škole 

 

Čilipi, 1. rujna 2020.   

Učiteljice: E. Klaić, S. Diklić, P. Grbić i K. Jurić 

 

https://office365.skole.hr/default/login
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