
Zapisnik 7.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 12. prosinca 2019. 

 

Početak sjednice: 17.30 sati                 

Nazočni: svi članovi Učiteljskoga vijeća i stručne službe škole 
Sjednicu vodi ravnateljica Škole Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ. 

 

Sjednica Učiteljskoga vijeća započela je u 17.30 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

Ad 1.) Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 4. prosinca 2019.  

Ad 2.) Dopuna dogovora o nadoknadi dana provedenih u štrajku 

Ad 3.) Projekt e-škole 

Ad 4.) Zaduženja učitelja vezana uz priredbu i božićni sajam 

Ad.5.) Dogovor o terminima sjednica razrednih vijeća i ocjenjivanju učenika na polugodištu   

Ad 6.) Pedagoška mjera – učenik V.Š. – 5. razred 

Ad 7.) Razno - dogovor o druženju u konobi Blato na Titovom trgu 

 

Ad 1.) Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik sa sjednice održane 4. studenoga 2019 

 

Ad 2.) Ravnateljica je na prošloj sjednici upoznala Učiteljsko vijeće s prijedlogom odrade dana 

provedenih u štrajku. Odluku Školskoga odbora Školaje proslijedila Uredu državne uprave koji 

to treba uputiti prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Sporan je jedino datum 8. veljače 

2020. nazvan Kulturni dan, a vezan je uz događanja EPK-e. Na prijedlog ravnateljice subotom 

neće raditi produženi boravak dok će otali učenici raditi po redovitom nastavnom planu i 

programu. 

 

Ad 3.) Dana 10. prosinca održan je regionalni stručni skup za ravnatelje triju županija. Upoznati 

smo s aktivnostima vezano uz uključenje Škole u projekt E-škole. U prvoj fazi bilo je uključeno 

150 škola, a u drugoj fazi uključuju se i sve ostale škole. U našoj školi napravljena je potrebna 

infrastruktura, ali se još moraju napraviti neka pojačanja kako bi Internet bio puno brži u svim 

dijelovima škole. Dvije će učionice biti orpemljene interaktivnim ekranima te će se uspostaviti 

Regionalni operativni centar. Sljedeće nastavne godine trebala bi doći prijenosna računala za 

sve koji ih nisu dobili. Tijekom sljedeće godine održat će se više stručnih skupova s cijljem 

jačanja digitalnih kompetencija. Jedan će na školi biti obezan za sve učitelje istručne suradnike, 

dok će biti regionalnih skupova na 10 lokacija. Također organizirat će se i webinari te on-line 

tečajevi. Aktivnosti kreću od jeseni 2020. Na stranicama projekta e-škole dostupni su svi 

sadržaji ukoliko nekoga zanima a tiču se ovoga projekta. Stručnjaci iz Carneta održat će u školi 

inicijalnu radionicu. U školi će se morati izabrati osoba koja će biti koordinator za e-škole. On 

će pomagati učiteljima u programima,aplikacijama i bit će tehnička potpora. Ima pravo ina sat 

u tjednom zaduženju. On neće biti zadužen za poporavke računala već bi tu osobu trebao 

imenovati Grad.   

 

Ad 4.) Ravnateljica je izložila plan aktivnosti za božićni sajam i koncert koji će se održati u 

utorak, 17. prosinca 2019. u 17. sati.  

 

DOGAĐANJA U PROSINCU i zaduženja učitelja i djelatnika škole: 

16.12.2019.-PROBA ZBORA UČITELJICA I MALOG ZBORA, plesa i pojedinaca koji 

mogu izostati s nastave u 11.30! (Tea, ravnateljica, Nikolina i ostali) 

17.12.2019. MOLIM NASTOJATI NE PISATI ISPITE! 

17.12.2019. CIJELI DAN DVORANA ZAUZETA- NEMA NASTAVE TZK 



17.12.2019. u 8.15-- STAVITI ZASTOR U DVORANU, UREDITI PROSTOR (Pero, Lucija 

i Ksenija) 

17.12.2019. do 10 sati – STAVITI I MONIRATI RAZGLAS U DVORANU (Pero i Ksenija) 

17.12.2019.  U 10.45- PROBA U DVORANI (Tea i Željka..svi ostali koji nastupaju) 

                                        Predlažem da probi prisustvuje RN   

17.12.2019. OD 11.00- POSTAVLJANJE SAJMA NA PRVOM KATU ŠKOLE (Silvija, 

Divna, Lucija, Smilja i 8., razred, Vera, Pero)    

                         Razrednici- treba imenovati učenike koji će dežurati kod štandova i 

prodavati proizvode) 

17.12.2019. u 12 sati - učenici 8. razreda i 6. (koji uče talijanski jezik) uz pomoć i 

koordinaciju domara donose stolice u dvoranu 

                                      - produženi boravak i 1. razred- stolice učenici unose u dvoranu 

kako odlaze kući 

17.12.2019. u 16.30 okupljanje učitelja, djelatnika i učenika koji su uz štandove  

17.12.2019. u 17 sati okupljanje u dvorani učenika koji nastupaju na priredbi u Školi 

17.12.2019. oko 17.30 – božićni koncert i druženje nakon koncerta 

 

Ad 5.) Na kraju prvog polugodišta učenici se ne ocjenjuju oćim uspjehom. Ipak, na 

sjednicama ćemo utvrditi ima li neocijenjenih učenika, obzirom na situaciju oko štrajka te ima 

li negativno ocijenjenih učenika. Učenike koji su na polugodištu negativno ocijenjeni moli 

razrednike da obavijeste roditelje pisanim putem preko Škole. Raspored sjednica:  

 

19.12.2019. sjednice razrednih vijeća razredna nastava- 11.30 

                       sjednice razrednih vijeća -predmetna nastava- 12.35 – razrednici i svi učitelji 

koji nemaju nastavu  

23.12.2019. sjednica UV- ponedjeljak 13.15 - Učiteljsko vijeće 

 

Ad 6.) Na sjednici Razrednog vijeća dogovoreno je da se učeniku V.Š. iz 5. razreda dodijeli 

pedagoška mjera opomene zbog nedoličnog ponašanja za vrijeme nastavnih aktivnosti. 

Razrednica je provela postupak sukladno Pravilniku o izricanju pedagoških mjera te je 

obavila i razgovor s roditeljicom koja se složila s kaznom. Razrednica je upoznala učiteljsko 

vijeće koje je podržalo kaznu.  

  

Ad 7. )  Nakon sjednice UV, dana 23.12.2019. u 15.15 organiziran je ručak u konobi Blato 

 

Sjednica je završila u 18.20 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                             

                                                                                                                      

Silvija Mavrinac                                                                                          Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-18  

  

 


