
OSNOVNA ŠKOLA TUŽNO 
Varaždinska 16, Tužno 
42 242 Radovan 
KLASA: 602-01/20-01/3 
URBROJ: 2186-138-01-01-20-2 
Tužno, 23. listopada 2020. godine 
 
          

Na temelju članka 71. Statuta Osnovne škole Tužno,  ravnatelj Škole dana 20. 
ožujka 2020. godine, donosi  

 
 

O D L U K U 
o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja mjere 

samoizolacije i sprečavanja širenja zaraze bolesti COVID-19 
 
 

I. 
 

Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja zareze uzrokovane bolesti 
COVID -19, poslodavac Osnovna škola Tužno donosi odluku da će u razdoblju od 
26. listopada 2020. godine pa do 30.listopada 2020. godine učitelji i stručni suradnici 
raditi od kuće. 
Rad učitelja i stručnih suradnika radi provođenja nastave na daljinu odvija se u 
uobičajenom opsegu radnog vremena u kojem se obavljaju  svi poslovi prema 
odlukama o tjednom i godišnjem zaduženju učitelja i stručnih suradnika za šk. 
godinu 2020./2021. koje je moguće izvoditi od kuće. 
 
Za stručnog suradnika pedagoga je obavezno: 
- savjetovati učitelje i učenike vazano uz razrednu dinamiku u onlne okruženju, te 
predlagati rješenja i upute o pristojnom ponašanju u online okruženju, 
- reagirati na neprihvatljive oblike ponašanj, kao i davati potporu u teškim 
situacijama 
- uključiti se u vitualnu zbornicu i vitrualne razrede 
- pomoć u kreiranju sadržaja za učnike s teškoćama, 
- sudjelovanje u drugim aktivnostima prma uputi ravnatelja i MZO-a 
 
Za stručnog suradnika knjižničara je obvezno: 
- biti na raspolaganju vezano uz pretraživanje izvora i knjiga, te sa učenicima i 
učiteljima komunicirati na redovitoj osnovi, 
- biti uključen u virtualnu zbornicu i prema potrebi u virtualne razrede te davati 
pomoć učitljima u kreiranju sadržaja i upotrebe materijala, uz reguliranje autorskih 
prava 
- sudjelovanje u drugim aktivnostima prma uputi ravnatelja i MZO-a 
 
 

 



 
II. 
 

Administrativno i tehničko osoblje će raditi u jutarnjoj smjeni i prethodnom 
dogovoru s ravnateljem. 
 
 

III. 
 

Iznimno od točke I. ove Odluke rad u Školi odvija se samo kada je to nužno radi 
kontinuiranog izvođenja nastave na daljinu i prihvata djece koja pohađaju razrednu 
nastavu ako oba zaposlena roditeja nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece 
odnosno kada je to potrebno radi obavljana ostalih dužnih poslova. 
 

IV. 
Ravnatelj je odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite sprječavanja širenja zaraze 
kao i za provođenje poslova iz ove Odluke. 
 
Svi radnici Škole dužni su poslove i radne zadatke koje obavljaju od kuće obavljati 
savjesno, uredno, ažurno i odgovorno, sukladno uputama ravnatelja. 
 

V. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ova Odluka objavljue se na oglasnoj ploći i mrežnim sranicama Škole i dostavlja se 
svim radnicima Škole te Upravnom odjelu za prosvjetu kulturu i sport Varaždinske 
županije. 
 
 

 
Ravnatelj: 
 
Josip Puček, prof. 

 
  


