
Zapisnik 18.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 29. kolovoza 2019. 

 

Početak sjednice: 9.00 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 9.00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 26. kolovoza 2019. 

2. Promjene u zakonskoj legislativi; Novi pravilnici i izmjene i dopune  

3. Dokumenti škole 

4. Stučno usavršavanje i LOOMEN 

5. Pomoćnici u nastavi 

6. Udžbenici 

7. Najava nove sjednice i aktiva 

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

Ad 2.) Ravnateljica je izvijestila Učiteljsko vijeće o promjenama u zakonskoj legislativi. Posebno se 

osvrnula na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, 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 organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi. 

Svi novi pravilnici nalaze se na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva 

znanosti i obrazovanja pa su učitelji upućeni da ih detaljnije prouče, pročitaju i primjenjuju.  

Ad 3.) Vezano uz dokumente škole na sjednici je dogovoreno da će se do 25. rujna 2019. raditi 

na Školskom kurikulu i Godišnjem planu i programu rada. Učitelji moraju napraviti svoj GIK 

(1. i 5. razred te 7. razred Biologija, Kemija, Fizika i Tehnička kultura). Ostali učitelji rade 

Godišnji plan i program. Svoje dokumente učitelji će pohraniti na školskom računalu gdje se 

na radnoj površini nalaze mapice s njihovim imenima. Nisu u obvezi pisati mjesečne programe, 

ali moraju tematski planirati aktivnosti. Također, za učenike s primjerenim oblikom školovanja 

potrebno je napisati program s kojim roditelji moraju biti upoznati.  

Ad 4.) Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće da je stručno uisavršavanje učitelja obvezno. 

To znači da je i rad na LOOMEN-u obvezan za sve učitelje, ravnatelje i stručne suradnike.Od 

1. listopada počinje nova serija edukacija na LOOMENu s time da će se omogućiti svim 

učiteljima koji nisu radili ili nisu u potpunosti izvršili zadatke da ponove iste.  

Ad 5.) Ravnateljica je izvjestila Učiteljsko vijeće o Odluci Gradonačelnika u kojoj stoji da nisu 

svi naši učenici dobili pomoćnika u nastavi. Iste su dobili učenici M.R. (4.r) i N.Ž.(6. r). 

Roditelji čiji učenici nisu dobili pomoćnike u nastavi najavili su svoje žalbe te su upućeni 

obratiti se MZO.  

Ad 6.) Udžbenici su za sve učenike naručeni i očekuje se njihova isporuka do 10. rujna o.g. Svi 

radni udžbenici ostaju u vlasništvu učenika, dok se ostali vraćaju. Na korice udžbenika svaki 

učenik mora upisati redni broj pod kojim je upisan u e- dnevnik, kako bi se pri povratku lakše 
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provela kontrola povrata. Za one udžbenike koji budu namjerno uništeni i išarani morat će se 

nadoknaditi šteta sukladno Zakonu o udžbenicima.  

Ad 7.) Ravnateljica je najavila novu sjednicu UV dana 12. rujna 2019. Na sjednici će biti gost 

predavač učiteljica Nikolina Matovina Hajduk.  

U utorak, 3. rujna 2019. u 9.00 sati bit će razredno vijeće 5. razreda na kojemu će prenijeti 

iskustva i podatke o svojim bivšim učenicima učiteljica Tea Jurčić. 

Sjednica je završila u 10.00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                          

Tea Jurčić                                                                                                       Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


