
 
 

OSNOVNA ŠKOLA PETAR BERISLAVIĆ 

OBALA BANA BERISLAVIĆA 16 

21220 TROGIR 

 

KLASA: 115-06/20-01-1 

URBROJ:2184-19/20-01-1 

Trogir, 19. ožujka 2020. godine 

          

 

Na temelju članka 94. Statuta Osnovne škole Petar Berislavić , a povodom Odluke o 

provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu, ravnateljica Škole dana 19. 

ožujka 2020. godine, donosi  

 

O D L U K U 

 

I. 

1. Nastavnici i stručni suradnici Osnovne škole Petar Berislavić, Trogir  u periodu od 

20.ožujka 2020. godine, a  do daljnjeg odnosno do službenog opoziva Odluke, izvodit će 

nastavu od kuće iz razloga: 

- zaštita zdravlja i sprečavanje širenja koronavirusa, 

- bolja kontrola ulaska u zgradu Škole i izlaska iz Škole 

- nesiguran internetski sustav odnosno često urušavanje sustava Loomen u jutarnjoj 

smjeni što za posljedicu ima fleksibilan rad od kuće uz korištenje različitih 

komunikacijskih kanala 

 

2. Svi nastavnici obvezni su se uključiti u sustav Loomen (ili odabrani sustav) i 

odrađivati nastavni rad sa svojim razredima. 

 

3. Neuključivanje u sustav Loomen kao i neaktivnost u samom sustavu tretirat će se kao 

nedolazak na posao na dnevnoj bazi odnosno kršenje obveza iz radnog odnosa. 

 

 

4. Nastavnici su obvezni sudjelovati u radu virtualnih učionica, virtualne zbornice i 

ostalih predmetnih učionica u Loomenu te pratiti upute Ministarstva znanosti i obrazovanja i 

Agencije za odgoj i obrazovanje koji će pružati potporu nastavnicima u njihovim 

aktivnostima: izrada vlastitih materijala, osmišljavanje dodatnih materijala i dodatnih 

aktivnosti koje učenici izrađuju samostalno. Svi su dužni redovito pratiti sve službene 

informacije, biti svakodnevno dostupni i izvršavati sve radne obveze u skladu s dogovorima. 

 

5.  Stručni suradnici  imaju iste obveze sudjelovanja u radu virtualne škole. 

 

 

6. Tajnik školske ustanove i voditelj računovodstva također odrađuju svoj posao 

virtualno te se zadužuju za odrađivanje neodgodivih I nužnih poslova radeći od kuće. 

 

7. Tehničko osoblje zadužuje se radom u školi poštujući sve mjere zaštite. 

 

8. Radno vrijeme traje za sve koji rade od kuće u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. 



 

9. Radno vrijeme škole u kojoj se organizira dežurstvo tehničkog osoblja je od 7.00 do 

15.00 sati. 

 

10. Organizacija unutarnjeg ustrojstva temelji se na poštivanju struke, zahtjeva radnih 
mjesta i trenutnih okolnosti. Formiranje kriznih radnih zadataka biti će u skladu s 
preporukama nadležnih institucija iz dana u dan uz uvođenje i poštivanje maksimalnih 
zdravstvenih higijenskih mjera, metodama razgovora, dogovora, suradnje, timskog rada I 
pružanja podrške. Nužno je bilo osigurati potpun rad od kuće administrativnom osoblju, kao i 
organizirati ravnomjerna dežurstva za tehničko osoblje u školi u skladu s uputama nadležnih. 
 

II. 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


