
OBAVIJEST ZA RODITELJE  

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA U  

OŠ LIJEPA NAŠA 

Poštovani roditelji,   

OŠ Lijepa naša u kojoj se održava nastava po nalazu statičara sigurna je od potresa kakvi su 

se dogodili u našoj zemlji. Ne očekujemo većih problema od onih koji su se događali, no 

uvijek moramo postupati odgovorno prema sebi i drugima.   

Stoga je posebno važno da proučite protokol postupanja u slučaju potresa u našoj školi te da o 

tome razgovarate sa svojom djecom. Strah je u takvim situacijama sasvim razumljiv, ali im je 

bitno naglasiti da trebaju ostati što mirniji i disciplinirani te slušati upute svojih učitelja kako 

bi se izbjegla panika.   

Zbog toga ćemo u našoj školi organizirati evakuacijske vježbe kako bismo što bolje uvježbali 

protokol i načine postupanja te time izbjegli eventualne negativne posljedice koje bi se mogle 

dogoditi u slučaju stvarne situacije potresa.  

1. Ako se potres dogodi za vrijeme trajanja nastave u učionici, učenici trebaju čučnuti ispod 

klupa i zaštiti glavu jaknom, rukama ili torbom u slučaju oštećenja stropa kako ih padajući 

dijelovi ne bi ozlijedili. Potrebno je odmaknuti se od staklenih površina, visokih predmeta, 

ormara i slično.  

2. Ne napuštati učionicu ili zgradu dok traje potres.  

3. Nakon smirivanja potresa i učenici trebaju izaći ispod klupa i u učionici formirati kolonu 

jedan iza drugoga.  

4. Učenici će uzeti svoj set za katastrofu, a učitelj/ica razredni. 

5. Učitelj/ca će odvesti učenike evakuacijskim putem na zborno mjesto. 

6. Zborno mjesto je južni dio vanjskog igrališta. 

7. Učenici su s učiteljima i drugim djelatnicima na zbirnom mjestu i ne smiju ga napuštati. 

Trebaju ostati mirni i u grupi s učenicima s kojima su napustili učionicu. 

 

PLAN EVAKUACIJE  

Učionica/razred Evakuacijski put Zborno mjesto 

1. razred Donji uzlaz  

Dječji igralište 

(travnata površina) 
2. razred Gornji ulaz 

3. razred Gornji ulaz 

4. razred Donji uzlaz 

5. razred Izlaz igralište Vanjsko igralište 

(južni dio) 6. razred Izlaz igralište 

7. razred Izlaz igralište 

8. razred Gornji ulaz Dječji igralište 



9. Informatika Gornji ulaz (travnata površina) 

10. Dvorana Izlaz na igralište Vanjsko igralište 

(južni dio) 

11. Knjižnica, 

zbornica, 

logoprd 

Gornji ulaz Dječji igralište 

(travnata površina) 

12. Kuhinja  Izlaz kuhinja Dječji igralište 

(travnata površina) 

13. Uredi Izlaz igralište Vanjsko igralište 

(južni dio) 

 

Ravnateljica će preko mrežne stranice škole objaviti podatke o zbrinutosti i sigurnosti 

učenika.  

Ravnateljica će kontaktirati razrednike koji će svojim komunikacijama obavijestiti roditelje 

svojih učenika o njihovoj zbrinutosti i sigurnosti.  

Učenici ne smiju pokušavati sami odlaziti svojim kućama nego trebaju pričekajte upute 

učitelja o povratku u učionice ili odlazak kućama.  

Ako netko od roditelja dođe po svoje dijete, mora se javiti učitelju s kojim je dijete izašlo iz 

učionice ili razredniku koji će zatim o tome obavijestiti ravnateljicu.  

  

U Tuhlju, 15. siječnja 2021. godine 


