
Zapisnik 2.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 12. rujna 2019. 

 

Početak sjednice: 16.00 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 16.00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 5. rujna 2019. 

2. Predstavljanje novih kolegica  

3. Izvješće koordinatorice za EPK Snježane Sabljak sa sastanka u Gradu 

4. Nabava sredstava i fotografiranje istih (naputak MZO) 

5. Osiguranje učenika- obavijest nakon sastanka novog saziva Vijeća roditelja 

6. GIK I GPIP_ Građanski odgoj i obrazovanje – međupredmetne teme 

7. Dokumenti škole – kranjnji rok: 25.9. 

  

Ad 1.) Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik sa sjednice održane 5. rujna 2019.  

Ad 2.) Ravnateljica je Učiteljskom vijeću predstavila nove kolegice iz Talijanskog jezika, Prirode i 

Biologije te Ranog učenja informatike. To su kolegice Sanja Bajić, Pamela Bašić Palković i. Maja 

Vrancich.  
Zaželjela im je dobrodošlicu u naš kolektiv s nadom da će se brzo snaći u novom radnom kolektivu i 

prostoru.   

 

Ad 3.) Na sastanku kooridnatora EPK u Gradu Rijeci kojemu je nazočila učiteljica Snježana Sabljak, 

dogovoreno je da se u školske kurikule ubace programske smjernice EPK. Također je dogovoreno da se 

kolegici predaju popisi razrednih odjela zainteresiranih za uključenje u pojedine programe radi 

planiranja prijevoza učenika.   

 

Ad 4.) Škola je dobila 13 600,00 kn za kupovinu nastavnih sredstava za kurikularnu reformu. Dio novaca 

je već potrošen. Očekuje se da će u što kraćem roku stići sva raoba i računi kako bi se preslike istih 

mogle dostaviti MZO. Učitelji su zamoljeni da fotografiraju sve kupljene proizvode jer će se slati i 

fotografije. Rok je 1. llistopada 2019. 

 

Ad 5.) Ravnateljica je inforimrala učitelje da će se odabir osiguravajuće kuće preko koje će učenici biti 

osigurani izvršiti na Vijeću roditelja pročetkom listopada. Do tada su djeca pokrivena sa starom 

policom.  

Ad 6.) U Godišnjem planu iprogramu rada Škole te u Godišnjm izvedbenim kurikulima moraju se 

planirati međupredmetne teme u svim nastavnim predmetima. Stari program Građanskog odgoja i 

obrazovanja potrebno je maknuti iz GPIP.  

Ad 7.) Ravnateljica je zamolila sve učitelje da svoje obveze vezano uz dokumente škole dovrše do 25. 

rujna 2019.  

 

 



Ad 8.) Predavanje na temu Usudi se biti dobar učitelj- komunikacijske vještine održala je učiteljica  

Nina Matovina Hajduk koja je u školu došla u organizaciji Školske knjige iz Zagreba. Nakon 

predavanja razgovaralo se o kreativnosti učitelja te su učitelji postavljali pitanja vezano uz početak 

„Škole za život“.   

Sjednica je završila u 17.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                          

Janja Giaconi                                                                                                  Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-13 

 


