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Na temelju naputka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. Ožujka 2020. Godine 

(Klasa: 602-01/20-01/00178, Urbroj: 533-01-20-0002), točke II. Odluke o organizaciji rada 

tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom 

SARS-CoV-2 od 19. Ožujka 2020. Godine, a u skladu s čl. 72. Statuta Osnovne škole 

Štrigova (donijet na sjednici Školskog odbora 11.02.2019. godine) ravnatelj škole donosi 

 

O D L U K U 
O ORGANIZACIJI RADA, RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA 

za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 

 

I. 

U uvjetima proglašene epidemije i u svrhu sprečavanja širenja bolesti COVID-19, a u 

skladu s Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13. ožujka 2020. godine i Odlukom o 

obustavi izvođenja nastave, aktivnosti na realizaciji nastavnog plana i programa od 16. 

ožujka 2020. Godine vrše se primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije odnosno 

primjenom nastave na daljinu. 

 

II. 

Radnici Osnovne škole Štrigova zaposleni na radnim mjestima učitelja razredne 

nastave, učitelja nastavnih predmeta predmetne nastave te stručnih suradnika, koji 

poslodavcu dostave odgovarajuću izjavu, svoje radne obveze vezane uz provedbu nastave 

na daljinu privremeno će izvršavati na izdvojenom mjestu rada odnosno radom kod 

kuće, počevši od 23. oţujka 2020. godine. 

 

III. 

Iznimno, prostorije Škole koristit će se samo za prihvat učenika razredne nastave čija 

su oba roditelja zaposlena i koji ne mogu na drugi način osigurati primjerenu skrb o djetetu. 

U slučaju iz prethodnog stavka, ravnatelj škole privremeno će obustaviti mogućnost 

rada od kuće i dati nalog radniku da svoje poslove vrši u prostorijama škole. 

 

IV. 

Sve osobe koje se zateknu u prostorijama škole dužne su postupati povećanom 

pažnjom, pridržavati se higijenskih mjera te koristiti dezinfekcijska sredstva koja će se staviti 

na raspolaganje. 

 

V. 

Rad sa strankama za vrijeme proglašene epidemije privremeno se obustavlja. 



Na mrežnim stranicama škole istaknut će se obavijest o dostupnosti elektroničkim 

putem. 

VI. 

 

Rad administrativnog i tehničkog osoblja organizirat će se na način koji osigurava 

nesmetano odvijanje nužnih i neodgodivih poslova. 

Ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, na zahtjev radnika ravnatelj može 

odobriti obavljanje poslova radom od kuće. 

 

VII. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se sve dok je na 

snazi Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave odnosno do opoziva. 

 

O b r a z l o ţ e n j e 

 

           Smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. ožujka 2020. godine 

osnovnoškolske ustanove upućena su na provedbu pripremnih aktivnosti potrebnih za 

provođenje nastave na daljinu. 

Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13. ožujka 2020. godine, koja je 

donijeta temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim 

učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i 

obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, određeno je kako aktivnosti na provođenju 

nastave na daljinu započinju do 16. ožujka 2020. godine. Pri tome je izričito određeno kako 

radnici školskih ustanova svoje obaveze vrše na svojim radnim mjestima u školama. 

Odlukom o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave od 19. ožujka 2020. godine, 

te naputkom Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnatelji su upućeni urediti obavljanje 

nužnih i neodgodivih poslova vezanih uz funkcioniranje škole s naglaskom na kontinuirano 

izvođenje nastave na daljinu. Istim naputkom preporučeno je kako bi većina nastavnika  i 

ostalih zaposlenika trebala raditi od kuće, ako za to imaju osigurane uvjete. 

Slijedom preporuka, ovom Odlukom određuje se kako aktivnosti na izvođenju nastave 

na daljinu učitelji i stručni suradnici mogu izvršavati i radom od kuće kao izdvojenom mjestu 

rada. S Primjenom rada od kuće započet će se 23. ožujka 2020. godine, a  trajanje istog 

uvjetovano je trajanjem izvanrednih okolnosti odnosno primjenom Odluke o obustavi 

izvođenja nastave. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je i na odgovarajuću primjenu Odluke o 

organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 

uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te je sukladno tome i rad tehničkog i administrativnog 

osoblja uređen na drugačiji način. 

Uslijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu. 

Ravnatelj: 

Stanislav Rebernik, prof. 


