
PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA 

( upute za vježbu u ponedjeljak, 18. siječnja 2021.) 

 

1. Na znakove potresa koje prepoznaje učitelj (u uvjetima vježbe to 

je obavijest ravnatelja na razglasu) učenici se sklanjaju pod klupu (sklupčaju se  

u klečeći položaj s rukama preko glave) 

 

2. U tom su položaju dok traje trešnja , učenici se zadržavaju u opisanom 

položaju (u uvjetima vježbe do početka oglašavanja sirene) 

 

3. Nakon prestanka trešnje (početak oglašavanja sirene u uvjetima vježbe)  

učiteljica/učitelj otvara vrata učionice, a učenici u koloni po 

dvoje i žurnim korakom, bez razgovora i vike, izlaze iz razreda 

 

4. Učiteljica/učitelj svakog razreda odabrat će dvoje učenika koji će 

stati na čelo kolone (učenici koji su odgovorni i koji nisu skloni 

panici); oni će prvi zauzeti položaj nakon što trešnja prestane 

(odnosno, nakon što prestane zvonjava), nakon što se iza njega  

žurno priključe i drugi učenici, povede svoj razred izvan učionice 

do izlaznih vrata iz hodnika i tamo čeka učiteljicu 

 

5. učiteljica/učitelj provjerava jesu li svi izašli i staje na početak 

kolone svoga razreda 

 

6. Ako u tom trenutku stubištem prolazi već neki razred, razred 

koji je pred izlaznim vratima iz hodnika pričekat će trenutak dok 

i posljednji učenik razreda koji prolazi ne prođe, a onda će za 



njim krenuti održavajući minimalan razmak 

 

7. Učenici žurno u koloni silaze stubištem ne gurajući se i ne vičući 

 

8. Izlaze iz škole i upućuju se prema školskom igralištu gdje u koloni i sa svojom 

učiteljicom čekaju daljnje upute 

 

U slučaju susreta kolona učenika na stubištu prednost prolaza ima kolona 

koja dolazi s višega kata, a  u slučaju susreta na istom katu kolona koja dolazi 

s desne (istočne )strane. 

 

Učenici i osoblje iz učionica: 2, 7, 10, 14, 15, 24, 26, 29, 30, 31 i knjižnice 

okupljaju se na nogostupu, do kolnika Varšavske ulice i odmah nakon provjere 

brojnog stanja kreću prema kolnom ulazu i dalje atletskom stazom na 

rukometno igralište, redom  od gola sa sjeverne strane pa prema jugu 

(Varšavska ulica) 

 

 

Učenici i osoblje iz učionica: 4, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 27, 28, sportske dvorane, 

blagovaonice i kuhinje okupljaju se na rukometnom školskom igralištu 

 

Nakon okupljanja provjerava se brojno i zdravstveno stanje učenika i predaje 

izvješće voditelju evakuacije  

 

 

 Ravnatelj: 

 Nenad Oremuš, prof. 


