
Zapisnik 17.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 26. kolovoza 2019. 

 

Početak sjednice: 8.30 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 8.30 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

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

2. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora 

učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./20.šk. godinu 

3. Ostale promjene u zakonskoj legislativi; Odluka i donošenju nastavnog plana za 

osnovnu školu 

4. Vukovar – terenska nastava osmih razreda 

5. Projekt Udruge Žmergo – održivi razvoj 

6. Edukacije učitelja, ravantelja i stručnih suradnika  

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

Ad 2.) Ravnateljica je izvijestila Učiteljsko vijeće o Odluci o početku i završetku nastavne godine, 

broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./20.šk. 

godinu. U ovoj školskoj godini ukupno je 178 radnih dana u dva polugodišta. Prvo je od 9. 

rujna do 20. prosinca 2019., a drugo polugodište je od 20. prosinca 2019. do 10. siječnja 2020. 

Proljetni odmor traje od 10. travnja 2020. do 17. travnja 2020. Na Učiteljskom vijeću 

razgovaralo se o dva blagdana kod kojih je moguće premostiti radni dan (7. listopada 2019. i 

12. lipnja 2020.) te je dogovoreno da će se predložiti Školskome odboru donošenje odluke o 

neradnim danima.  

Ad 3.) Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće s promjenama u zakonskoj legislativi. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je nove pravilnike: Pravilnik o napredovanju 

učitelja, ravnatelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, 

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i 

srednjim školama te učeničkim domovima,  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Izmjene i 

dopune pravilnika o tjednim zaduženjima učitelja, Pravilnik o organizaciji i provedbi 

produženog boravka u osnovnoj školi, a u pripremi je i Pravilnik o načinima i elementima 

vrednovanja učeničkih postignuća u osnovnim i srednjim školama. Donesena je i Odluka o 

donošenju nastavnog plana za osnovnu školu kojim se nastavni plan iz 2006. godine stavlja van 

uporabe. Nastavi plan izražen je godišnjim brojem sati radi lakše organizacije blok satova. 

Ad 4.) Temeljem dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Memorijalnog centra 

Domovinskog rata Vukovar, dobili smo raspored odlazaka na terensku nastavu. Naša Škola, 

zajedno s OŠ Klana i OŠ Kraljevica ide u Vukovar 12. i 13. rujna 2019. Razrednica je 

elektronskom poštom upoznala roditelje s putovanjem i dobila je suglasnost za organizaciju 

dodatne aktivnosti vožnje brodićem po Dunavu. Cijena vožnje je 30.00 kn. Dogovoreno je da 

će roditeljski sastanak za 8. razred biti prvi nastavni dan u 17 sati radi potpisivanja suglasnosti 

i dogovora o putu. Pratiteljica na putovanju je učiteljica Eugenija Pranješ.   

https://www.azoo.hr/userfiles/dokumenti/Pravilnik_o_nagradivanju_.pdf
https://www.azoo.hr/userfiles/dokumenti/Pravilnik_o_nagradivanju_.pdf


Ad 5.) Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće s pozivom Udruge Žmergo za uključivanje u 

projekt „Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom“- edukativne 

radionice, eko događaji povodom eko datuma i natjecanja u izradi kreativnih stvari od 

prethodno prikupljenog otpada. Učiteljsko vijeće je prihvatilo prijedlog i javilo se udruzi 

Žmergo radi nastavka suradnje. Potvrđeno je da će Škola ući u projekt „Sve za Afriku“.   

Ravnateljica  je pohvalila kolektiv za aktivnosti u šk. god. 2018./2019. 

Ad.6.) Ravnateljica je skrenula pozornost na najavljene edukacije Škole za život. Prijave su na 

EMA-e-Škole-CARNet. 

Sjednica je završila u 10.00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                          

Divna Bjelanović                                                                                       Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


