
OSNOVNA ŠKOLA TUŽNO 
Varaždinska 16, Tužno 
42 242 Radovan 
KLASA: 602-02/21-02/1 
URBROJ: 2186-138-01-01-21-21 
Tužno, 22. travnja 2021. godine 
 
          

Na temelju članka 71. Statuta Osnovne škole Tužno,  ravnatelj Škole dana 22. 
travnja 2021. 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, i temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, Klasa 
810-03/21-01/1 Urbroj: 2186/1-02/3-21-100 od 21. travnja 2021. godine, poslodavac 
Osnovna škola Tužno donosi odluku da će u razdoblju od 26. travnja 2021. godine pa 
do 30. travnja 2021. godine učitelji predmetne nastave  raditi od kuće. 
Rad učitelja predmetne nastave 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. 
Također učenici 5. – 8. razreda Osnovne škole Tužno i Područne škole Črešnjevo u  
navedenom periodu nastavu će pratiti na daljinu, dok će ostali razredi nastavu i dalje 
pratiti u Školi. 
 

II. 
 

Strućni suradnici, administrativno i tehničko osoblje raditi će u jutarnjoj smjeni i 
prethodnom dogovoru s ravnateljem. 
 

III. 
 

Iznimno od točke I. ove Odluke rad u Školi se odvija kada je to nužno radi 
kontinuiranog izvođenja nastave  učitelja predmetne nastave koji nastavu provode i 
u razrednoj nastavi. 
 
 
 
 
 



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 22.04.2021.godine 
 
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. 

 
  


