
Zapisnik 4.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 17. listopada 2019. 

 

Početak sjednice: 17.15 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 17.35 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 2. listopada 2019. (Predstavljanje novih 

kolegica – Tina Fabijančić; Školski dokumenti- predstavljanje i 

prihvaćanje;Povjerenstvo za provedbu natječaja iz biologije i talijanskog 

jezika;Vremenici pisanih radova- dogovor; Izvannastavne aktivnosti i drugo – vođenje 

evidencije-dogovor;Primjereni oblici školovanja za učenike s Rješenjem;Terenska 

nastava- pozdrav jeseni (RN)- 18. 10.- pratnja;Dan bijelog štapa- 15. listopada 

2019.;Festival prava djeteta- Cinestar-22.10.-pratnja;Zamolba roditeljice učenika Luke 

Prpića, 5. razred za naknadnim uključivanjem i nastavu talijanskog jezika 

2. Obavijest o organizaciji rada 25. listopada 2019- obilježavanje 10. godina nastave 

slovenskog jezika i kulture po modelu C 

3. Web stranica škole- lektura i objava 

4. Spomenica škole 

5. Izvješće o predanim dokumentima i programima stručnoj suradnici pedagoginji 

6. Pratnja kod terenskih nastava 

7. Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan jabuka, 22.10.2019.u 10 sati 

8. Zamolba roditelja 5. razreda 

9. Prijam pripravnika iz LK-e 

10. Aktivnosti u prosincu 

11. Zasadi drvo ne budi…. 

Ad 1.) Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik sa sjednice održane 2. listopada 2019.  

Ad 2.) Ravnateljica je Učiteljskom vijeću predstavila program obilježavanja 10 godina učenja 

slovenskoga jezika u našoj školi. Učiteljica Andrea Šlosar i Tea Jurčić pripremaju prigodni 

progam koji započinje u 11:00 sati u knjižnici za djecu s teškoćama vida. Od 11. 20 svi učenici 

razredne nastave i učenici koji uče slovenski u višim razredima pogledat će predstavu za djecu 

na slovenskom jeziku izvođenju KUD Ljud iz Ljubljane pod nazivom “Gusarsko gledališče 

kapitana Dade”. 

Nakon predstave organizira se u školi druženje s gostima, a od 15.30 stručni skup kojemu će 

nazočiti učiteljice koje izvode nastavu slovenskog jezika u drugim gradovima RH-e. 

 

Zaduženja: Tea Jurčić i Andrea Šlosar- program 

                   Petar Mikjel,- uređenje dvorane s glumcima 

                   Tina Fabijančić i 6. razred (u 8.30- stolice iz PB) 

                   Snježana i Vera – uređenje PB za domijenak 

                   Silvija Mavrinac- mijenja učionicu toga dana 

                   Razredna nastava – organizirati TZK izvan dvorane (radi kulisa)    

 
Ad 3.) Ravnateljica je podsjetila učitelje za dogovor oko objavljivanja vijesti na web stranici škole. 

Dogovoreno je da će se u roku 3 dana od događaja priredi izvješće ili objava za web. Sve što se napiše 



šalje se na mail adresu knjžničarke Ksenije Sobotinčić Štopin na lekturu, a ona dalje šalje tekst i 

fotografije učiteljici Maji Vižentin koja će objaviti na mrežnim stranicama Škole.  

 

Ad 4.) Zbog bolovanja kolegice Sabljak dogovoreno je da će knjižničarka Ksenije Sobotinčić Štopin 

prikupljati sve materijale za Spomenicu škole. Ukoliko postoji bilo što što smatramo da je bitno da bude 

u Spomenici molim da joj se dostavi.   

 

Ad 5.) Stručna suradnica pedagoginja Slavica Rumora ukazala je na nedovršenu dokumentaciju-  

preventivne programe i programe za djecu s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja. Zadnji rok je 

utorak, 22. listopada 2019. 

 

Ad 6.) Ravnateljica je zamolila učitelje da se svi zajedno uključe u organizaciju terenskih i 

izvanučioničkih nastava sukladno Pravilniku. Svaka nastava se mora najaviti te se napisati plan i progam 

s ishodima. Što se tiče pratitelja putovanja svi odgojno-obrazovni djelatnici bit će uključeni u pratnju 

zajedno s ravnateljicom.    

Ad 7.) Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan jabuka obilježit ćemo 23.10. u 10 sati u učionici 

četvrtog razreda. Krušne i voćne proizvode blagoslovit će župnik Kovač. U razredu će se okupiti 

učenici koji idu na vjernauk i učenici koji to žele. Kratki program priredit će vjeroučiteljica Eugenija 

Pranješ.  

Ad 8.) Ravanteljica je na zamolbu predstavnice Vijeća roditelja 5. razreda, zamolila Razredno vijeće  

da obrate pozornost na količinu činjenica koje obrađuju s učenicima na nastavnom satu. Podsjetila je 

da u jednom nastavnom satu učenici ne bi trebali upoznati više od 6-7 novih činjenica. Na zamolbu 

predstavnice Vijeća roditelja ukazala je da su domaće zadaće velike i obilne, te da je učenicima 

potrebno duže vrijeme za prepisivanje s ploče. Zamolila je učitelje da pokušaju pomoći učenicima 

kako bi se lakše adaptirali na veliku promjenu koja je uslijedila prelaskom učenika iz 4. u 5. razred.  

Ad 9.) Dana 21. listopada  u jutarnjim satima održat će se izbor učiteljice LK koja će ostvarivati staž u 

našoj školi. Na razgovoru će biti uz ravnateljicu Jasnu Vukonić-Žunič biti pristuna i kolegica Jadranka 

Herceg, učiteljica LK-e. 

Ad 10.) Ravnateljica je ukazala da dani brzo prolaze. U prosincu je dogovoreno da će se održati 

Božićni sajam i koncert učenika i djelatnika Škole. Polako je već vrijeme započeti s izradom prodajnih 

artikala te osmišljavanjem programa. Stoga je na današnjem vijeću dogovoreno tko će za što biti 

zadužen.  

Prodajna izložba: Herceg, Jelača, Mavrinac 

Koncert i konferansa: Jurčić, Komlenac, Tomljanović, Sobotinčić-Štropin 

Programska knjižica i čestitke: Maja Vrancich 

Ravnateljica je predložila da se sastanak povjerenstva održi sljedeći tjedan kako bi se početkom 

prosinca počelo s pripremama. Svečana priredba bit će 17. prosinca 2019. u 17 sati. 

Ad.11.) Učenici produženog boravka uključili su se u eko akciju: Zasadi drvo ne budi, pod vodstvom 

učiteljice Silvije Mavrinac zasadili su stablo masline na prostoru ispred dvorane za Tjelesnu i 

dravstvenu kulturu. Osim toga oplemenili su cijeli taj prostor cvjetnicama te je dogovoreno da se 

učenici nagrade tijekom narednih dana.  

 

 

 



 

 

 

Sjednica je završila u 18.00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                             

Leo Klapan                                                                                                    Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-15 

 


