
 

PROTOKOL ZA RODITELJE I SKRBNIKE 

 

 

 Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom 

osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i 

administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje 

uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre, djecu/učenike, drugo osoblje koje 

nije nužno za rad ustanove).  

 Evidenciju ulazaka i izlazaka obavlja pomoćno osoblje (domar, spremačice, pomoćnici 

u nastavi). 

 Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice 

na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju 

moguću mjeru.  

 Roditelj prije samog dolaska u školu telefonski najavljuje svoj posjet prije individualnih 

informacija.  

 Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u školu i u slučaju 

povećane tjelesne temperature ne dolaze u školu. 

 Roditelj ulazi u ustanovu na ulaz koji je namijenjen odraslima (posebno označen) i to 

na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve druge osobe (prema 

oznaci na podu), dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje.  

 Roditelj ili druga osoba u ustanovi obavezno nosi masku te bez maske ne može ući u 

ustanovu.  

 Na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama svi roditelji i učitelji, 

nastavnici i profesori moraju nositi maske i održavati fizički razmak. 

 Preporučuje se da tijekom roditeljskih sastanaka i individualnih informacija prozori 

budu otvoreni. 

 Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva.  

 Sukladno odluci roditelja, učenici u školu dolaze sami, organiziranim prijevozom ili u 

pratnji roditelja, kao što bi dolazili da nema epidemije. 

 Roditelji ne dolaze u pratnji djeteta/učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. 

povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i 

okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako 

imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19. 

 Roditelji ne dovode učenika u školu ukoliko: ima simptome zarazne bolesti (npr. 

povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i 

okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije ili imaju 

saznanja da je zaraženo s COVID-19. 

 Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska 

u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu, već 

se javljaju telefonom učitelju i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi 

odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti 

također ne dolaze u ustanovu. 

 Roditelj priprema učeniku marendu koju nosi od kuće u školu  

             

Roditelji su značajna karika u krugu povjerenja za učenje, ali i za podršku učeniku u 

općem razvoju, usvajanju vrijednosti i odgoja u cjelini. 

 

U Omišu, 3. rujna 2021. godine 


