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PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA 

 
 

ZAPOSLENICI U OSNOVNOJ ŠKOLI LUKA OSPOSOBLJENI ZA PROVOĐENJE 

EVAKUACIJE I SPAŠAVANJE:  

 

Razredna nastava: 

 

1. Renata Meglić, ravnateljica – voditelj evakuacije  

2. Sonja Bivol – učiteljica razredne nastave, voditelj ekipe 

3. Branko Posavec – domar 

4. Snježana Ivanković – učiteljica razredne nastave (zamjenica voditelja ekipe) 

5. Ivana Berić – knjižničarka 

6. Etel Vukelić – pedagoginja 

 

Predmetna nastava: 

1. Katica Zeleničić – učiteljica hrvatskog jezika, voditelj ekipe 

2. Štefica Poturica – spremačica 

3. Sonja Matijević – učiteljica matematike (zamjenica voditelja ekipe) 

4. Marijan Štivojević – učitelj TZK-a 

5. Zvonimir Ivić – učitelj engleskog jezika 

6. Ana Ilić – vjeroučiteljica 

 

TORBA ZA PRVU POMOĆ U SLUČAJU EVAKUACIJE NALAZI SE:  

 

1. Prostorija domara 



Torbu za prvu pomoć uzimaju Branko Posavec, domar, a u slučaju njegova izostanka, Štefica 

Poturica, spremačica (popodnevna smjena).  Torba se nalazi kod vratiju prostorije domara.  

 

Domar je zadužen u jutarnjoj smjeni za isključivanje instalacija i provjeru sanitarnih čvorova u Školi, 

a u popodnevnoj smjeni za to je zadužena spremačica Štefica Poturica. 

 

PLAN PUTEVA EVAKUACIJE  

Blagovaona (trenutna učionica trećeg i petog razreda) – izlaze na bočni izlaz prema asfaltiranom 

igralištu. 

Mala učiona u prizemlju (trenutna učionica prvog i šestog razreda) – izlaze na glavni izlaz škole. 

Učionica na katu, najveća (trenutna učionica drugog i sedmog razreda) – izlaze na glavni izlaz škole. 

Učionica na katu, mala, do kuhinje (trenutna učionica četvrtog i osmog razreda) -  izlaze na bočni 

izlaz prema asfaltiranom igralištu. 

Učitelji posljednji napuštaju učionice u kojima se nalaze s učenicima. 

Kuharice i spremačice zatečene na radnom mjestu u slučaju potresa, napuštaju zgradu kroz najbliži 

izlaz. 

Administrativno osoblje izlazi kroz stražnja vrata škole. 

 

PONAŠANJE TIJEKOM POTESA 

 - Obavezno ostanite UNUTAR građevina dok traje potres   

-Zadržite prisebnost 

- Kratko uputite djecu da se sagnu i zaštite glavu i vrat rukama  

- Smjestite se ispod stabilnog stola pri čemu se djeca jednom rukom drže za nogu od stola kako se 

stol ne bi pomaknuo, a drugom zaštite glavu i vrat  

- Ako nema stolova, čučnuti uz nosivi zid i kutove sobe gdje nema prozora niti stvari na zidovima – 

štiti glavu i vrat  

- Odmaknite djecu od polica, staklenih stijena, pregradnih zidova, prozora 

- Ako su djeca vani, odmaknuti se od zgrada, ograda, visokog drveća, električnih stupova.  

 

PONAŠANJE AKO STE POD RUŠEVINAMA 

 - Pokušajte održati prisebnost i smiriti djecu, uputite ih da se što manje kreću  

 - Uputite djecu da prekriju usta dijelom odjeće 

 - Lagano udarajte po cijevima ili zidu kako bi vas spasioci mogli pronaći, ukoliko vam je pri ruci 

možete koristiti udaraljke, zvečke, zviždaljke i ostale instrumente (ne vičite ukoliko ne morate kako 

biste spriječili udisanje prašine)  



 

PONAŠANJE NAKON POTRESA 

 - Kad prestane potres, odmah iziđite na predviđeni izlaz vodeći računa da povedete svu djecu, 

osobne stvari 

 - Smjestite se na predviđeno mjesto na dvorištu, budite spremni na naknadno podrhtavanje tla  

- Pokušajte cijelo vrijeme održati prisebnost, provjerite ima li ozlijeđene djece i jesu li sva djeca 

izašla 

 - Ako je dijete ozlijeđeno, postupate prema protokolu o pružanju prve pomoći ozlijeđenom djetetu 

 - Ako nisu sva djeca izašla, prebrojite ih još jednom i prvog dostupnog djelatnika uputite da se vrati 

u objekt i provjeri prostore – ne smijete napustiti odgojno obrazovnu skupinu bez osiguranog 

nadzora djece  

- Ako je zimski period, prema procjeni situacije i trenutnog stanja vratiti se naknadno po odjeću, 

obuću, deke  

- Voditi računa da se osobe ne zadržavaju dugo u prostoru i da uzmu osnovne i najnužnije stvari za 

obući djeci i deke  

 

5 PRIPREMNE PREVENTIVNE RADNJE ZA KOJE SU ODGOVORNI DJELATNICI 

OSNOVNE ŠKOLE   

- redovite godišnje vježbe na razini cijele osnovne škole 

UVIJEK znati koje izlaze koristimo prema evakuacijskom planu/nacrtu, gdje stoje ključevi, gdje je 

zborno mjesto, svi izlazi i hodnici moraju biti prohodni i slobodni od stvari 

 - Primjereno razgovarati sa djecom što je to potres i kako se ponašati ukoliko dođe do njega, kroz 

igrovne situacije vježbati postupak zaštite prilikom potresa u različitim situacijama i prostorima  

- Pokazati djeci najsigurnije mjesto u prostoru, označiti ih, povremeno podsjećati i vježbati  

- U uređenju škole, sanitarnih čvorova, predprostora, međuprostora voditi računa o pohranjivanju 

opreme i pozicioniranju iste: namještaj, police, slike moraju biti stabilne, učvršćene u zidove, teške i 

staklene stvari smjestite na niske pozicije. 

 

 

Ravnateljica: Renata Meglić 

 

 


