
Zapisnik 6.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 5. prosinca 2019. 

 

Početak sjednice: 13.30 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 13.30 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

Ad 1.) Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 4. studenoga 2019.  
Ad 2.) Dogovor o nadoknadi dana provedenih u štrajku 

Ad 3) Zamolba mame Došen za isostanak djece Hasan Sare (8.r) i Mohamed Karima (6.r)  od 

12.12.-14.1.2020. 

Ad.4.) Škole za Afriku i Aziju dogovor o započetim aktivnostima 

Ad 5.) Okvirni dogovor i zaduženja za božićni koncert i sajam.  

Ad 6.) 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 upoznala Učiteljsko vijeće s prijedlogom odrade dana provedenih u štrajku. U 

Godišnjem planu i programu rada škole planiran je ostvaraj 176 nastavnih dana. Štrajk je u školi bio 16 

dana. Kako smo planirali dan više od zakonske obveze djelatnici i učenici OŠ Pećine moraju odraditi 

15 dana kako bi se postigla zakonska obveza od 175 nastavnih dana. Prijedlog dana nadoknade nalazi 

se u privitku ovoga zapisnika. S tim prijedlogom upoznat će se Vijeće roditelja škole i donijeti Odluka 

na školskome odboru. O predloženim terminima učitelji su se jednoglasno usaglasili i nisu imali 

primjedbe. Odluku školskog odbora dostavit ćemo na suglasnot Uredu državne uprave koji će istu 

proslijediti u MZO obzirom da oni donose odluku o produljenju nastavne godine.   

Ravnateljica je izvjestila učitelje da je na aktivu ravnatelja dogovoreno da se učenike, u vrijeme 

nadoknade, neće provjeravati i ispitivati, a ukoliko ne budu svi nazočni neće se niti obrađivati novi 

sadržaji, Svim učenicima koji donesu roditeljske ili sportske ispričnice bit će opravdan izostanak iz 

škole.   

 

Ad 3.) Majka učenika Mohamed Karim Hassan (6.r) i Sare Hassan(8.r) obratila se učiteljskome vijeću 

sa zamolbom da se djeci dozvoli izostanak od 12.12. do 14. 1.2020. radi odlazak na putovanje u Egipat, 

domovinu oca djece. Učiteljsko je vijeće jednoglasno donijelo Odluku da je suglasno s traženim.  

 

 

Ad 4.) Ravnateljica je podsjetila učitelje na dogovorene aktivnosti oko provedbe projekta Škole za 

Afriku i Aziju. Dana 11. prosinca Međunarodni je dan UNICEF-a. U tom tjednu svi bi razrednici s 

učenicima  pogledali kratki film koji im je dostavljen elektronskom poštom. Potrebno je izraditi kasicu 

koja se nalazi u dobivenim materijalima te se prikupiti sredstva. Užurbano se radi na proizvodima koji 

će se izlagati na božićnom sajmu, a čiji prihod od prodaje ide sam za školovanje djece na Madagaskaru.   

 

 

Ad 5.) Ravnateljica je zamolila razrednike da o svim događanjima ili promjenama informiraju roditelje. 

Kooridnator za božićni koncert su učiteljice Tea Jurčić i Željka Komlenac, a za božićni sajam Jadranka 

Herceg i Silvija Mavrinac. Na sljedećoj sjednici koja će se održati 12.12. 2019. napravit će se detaljan 

plan i konkretna zaduženja. 

 

Ad 6.) Na sjednici je dogovoreno da će planirani ručak biti u  ponedjeljak, 23. prosinca 2019. u 15 sati 

u konobi Blato na Titovom trgu.  

 



 

Sjednica je završila u 14.20 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                             

                                                                                                                      

Diana Kružić                                                                                        Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-17 

 

 Prilog 1. PLAN NADOKNADE DANA PROVEDENIH U ŠTRAJKU 

1. SUBOTA, 7.12.2019.- PO RASPOREDU OD PONEDJELJKA 
2. PONEDJELJAK, 23.12.2019. – PO DOBIVENOM RASPOREDU OD SUBOTE 7.12.2019. 
Zimski praznici od 24.12.-6.1.2020. 
3. UTORAK, 7.1. 2020. 
4. SRIJEDA, 8.1.2020. 
5. ČETVRTAK, 9.1.2020. 
6. PETAK, 10.1. 2020.  
7. SUBOTA, 11.1. 2020. – PO RASPOREDU PONEDJELJKA ILI UTORKA (na vrijeme ćemo obavijestiti 
nakon dogovora s drugim školama u kojima rade naši učitelji) 
 
8. SUBOTA -8.2.- karneval/(RAZREDNA NASTAVA); PROJEKTNI DAN - KULTURNI DAN (PREDMETNA 
NASTAVA)- PLANIRATI RADI DAN- UTORAK 
 
Proljetni  praznici od 10.4.-14.4. prvo radni dan je utorakl, 14.4.2020.  
9. UTORAK, 14.4.2020. 
10. SRIJEDA, 15.4. 2020. 
11. ČETVRTAK, 16.4.2020. 
12. PETAK, 17.4.2020. 
 
Blagdan 1. svibanj 2020. (tri dana): 1.-3.5.2020. 
Blagdan Tijelovo 11.6.2020. (jedan dan) 
 
13. PETAK, 12.6.2020. 
14. ČETVRTAK, 18.6.2020. 
15. PETAK, 19.6. 2020.  

 


