
Osnovna škola Dragutina Kušlana 

Kušlanova 52, Zagreb 

Klasa: 602-02/20-01/43 

Urbroj: 251-163-20-01-1 

 

Prema čl. 17 Zakonu o zašiti na radu, Planu radu Škole u uvjetima zaštite od zaraze virusom COVID – 

19 i čl. 57 Statuta Osnovne škole Dragutina Kušlana, ravnateljica Petra Štingl Raić, prof. donosi: 

 

Odluka o postupanju u slučaju potresa u vrijeme pandemije Covid – a 19 

I. 

Ovom Odlukom obuhvaćeni su djelatnici i učenici Osnovne škole Dragutina Kušlana, Kušlanova 52, 

Zagreb, koji se nalaze u prostorijama Osnovne škole S. S. Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb, u vrijeme 

potresa. 

II. 

Sve osobe iz toče I. Ove Odluke dužne su prilikom evakuacije pridržavati se „Plana evakuacije za 

Osnovnu školu S. S. Kranjčevića, Zagreb, Bogišićeva 13“ (u daljnjem tekstu: Plan evakuacije), odnosno 

uputa osobe koja provodi i upravlja evakuacijom. 

III. 

Članove ekipe za spašavanje i evakuaciju zadužene za provođenje evakuacije djelatnika i učenika 

Osnovne škole Dragutina Kušlana, Kušlanova 52, Zagreb, imenuje ravnateljica Osnovne škole Dragutina 

Kušlana u Zagrebu. 

IV. 

U slučaju postupka evakuacije, svi djelatnici i učenici OŠ Dragutina Kušlana, koji se nalaze u 

prostorijama OŠ S. S. Kranjčevića dužni su pridržavati se uputa propisanih čl. 18 Plana evakuacije. 

U slučaju potrebe korištenja opreme za evakuaciju, djelatnici, odnosno osoba imenovana za 

provođenje evakuacije iz točke IV. Ove Odluke koristit će opremu sukladno Prilogu br. 3 Plana 

evakuacije. 

V. 

Nastava za učenike OŠ Dragutina Kušlana provodit će se u sljedećim učionicama OŠ S. S Kranjčevića: 

Učionica br. 15 – 1. a i 1. b razredni odjel, 

Učionica br. 13 – 2.a razredni odjel, 

Učionica br. 11 – 3. a razredni odjel, 

Učionica br. 10 – 4. a razredni odjel, 

Učionica u suterenu – učenik 2. b razrednog odjela i asistent u nastavi. 



Navedene prostorije nalaze se na II. katu, odnosno suterenu, te sukladno čl. 19. Plana Evakuacije 

pripadaju E grupi evakuacijske zone. 

VI. 

Sukladno dogovoru ravnateljice OŠ S. S. Kranjčević Melite Haluga i ravanteljice OŠ Dragutina Kušlana 

Petre Štingl Raić, djelatnici i učenici OŠ Dragutina Kušlana koristit će ulaz preko glavnog stubišta 

smještenog u istočnom dijelu građevine, naveden u Planu rada u Škole u uvjetima zaštite od zaraze 

virusom COVID – 19 kao „ulaz park“. 

U slučaju potresa, odnosno provođenju postupka evakuacije djelatnici i učenici OŠ Dragutina Kušlana 

prema Odluci o promjeni Plana evakuacije S.S. Kranjčević u slučaju potresa u vrijeme pandemije Covid 

- a 19 Klasa: 602-02/20-01/44 Urbroj 251-163-20-01-1 koristit će isti put za izlaz preko glavnog stubišta, 

smještenog u istočnom dijelu građevine, na I. kat, prizemlje, te preko spojenog hodnika dvorane na 

slobodni prostor – zborno mjesto na sportskom igralištu – tj. zona 8 prema Planu evakuacije, odnosno, 

učenik 2. b razrednog odjela s asistentom u nastavi koristit će izlaz direktno na slobodan prostor 

(zborno mjesto u dvorištu) - sjeverni dio građevine – tj. zona 1 prema Planu evakuacije. 

VII. 

Ravnateljica OŠ Dragutina Kušlana dužna je upoznati sve djelatnike OŠ Dragutina Kušlana koji će 

održavati nastavu u OŠ S. S Kranjčevića s ovom Odlukom. 

VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

U Zagrebu, 8.5.2020. 

 

 

 




