
Zapisnik 1.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 5. rujna 2019. 

 

Početak sjednice: 10.00 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 10.00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

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

2. Izvješće o radu u školskoj godini 2018./19. 

3. Škola za život- ppt za razrednike 

4. Organizacija rada u prvom tjednu nastave u  školskoj 2019./20. godini 

5. Terenska natava u Vukovaru - pratitelji 

6. Sportske igre djece s teškoćama u razvoju - pratitelji 

7. Projekti i događaji vezano uz EPK 

8. Raspodjela udžbenika 

9. Prvi roditeljski sastanak 

10. Izvanučionička nastava za učenike razredne i predmetne nastave 

  

Ad 1.) Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik sa sjednice održane 26. kolovoza  2019.  

Ad 2.) Ravnateljica je izvjestila Učiteljsko vijeće o rezultatima rada i aktivnostima koje su provedene 

u školskoj godini 2018./19. Putem power point prezentacije ukazala je na brojne akcije koje su 

planirane i ostvarene u prošloj školskoj godini. Ukazala je na uspjeh učenika, pedagoške mjere i 

problem izostanaka pojedinih učenika. Nakon izlaganja zahvalila se članovima Učiteljskoga vijeća na 

suradnji i uspjesima u ostvaraju brojnih akcija u kojima je škola sudjelovala. 

 

Ad 3.) Ravnateljica je priredila power point prezentaciju Škola za život koju će razrednici pokazati 

roditeljima na prvom roditeljskom sastanku kako bi se upoznali s novinama u Školi za život. Učitelji 

su pozorno pogledali i poslušali prezentaciju. Dogovoreno je da će se ista pokazati u svim razrednim 

odjelima kako bi svi roditelji škole bili informirani o novostima u načinima poučavanja i vrednovanja 

postignuća učenika.  

 

Ad 4.) U prvom tjednu nastave dolazi do malih pomaka od redovitog rasporeda sati. Prijem prvaša bit 

će 9. rujna 2019. u 10.00 sati. Kratku priredbu dobrodošlice pripremaju prijatelji, učenici ovogodišnjeg 

drugog razreda. Dogovoreno je da će se za estetsko uređenje prostora pobrinuti učiteljica likovne 

kulture, a stolice će u dvorani priprediti spremačice uz pomoć učiteljica iz produženog boravka. Nakon 

prozivke učenika prvaši će u pratnji učiteljice poći u učionicu, a roditelje će ravanteljica i stručna 

suradnica pedagoginja upoznati sa Školom za život i drugim inforamcijama na početku nastavne 

godine. Produženi boravak počinje od utorka, a za učenike prvoga razreda od srijede 11. rujna 2019. 

Od utorka 10. rujna nastava se održava prema rasporedu sati.   

Ad 5.) Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće da osmi razred ide u Vukovar 12. i 13. rujna 2019. 

Polazak je ispred škole s autobusne stanice u 3.30 ujutro. U pratnji učiteljice D. Scopich je učiteljica 

Eugenija Pranješ. Razrednica je napravila sve potrebne predradnje potrebne za kvalitetnu organizaciju 

terenske nastave. Na oglasnoj ploči nalazit će se obavijest o zamjenama za kolegice.  

Ad 6.) Sportske igre učenika s teškoćama održat će se 25. rujna 2019. u Sportskoj dvorani na Zametu. 

Školu će predstavljati učenik Mario Ristić s prijateljem iz razreda i Vanessa Ćamilji s prijateljicom iz 

razreda. U pratnji je učiteljica Divna Bjelanović i asistentica Danijela Ćepulić.    



Ad 7.) Temeljem materijala koji je dobiven na sastanku koordinatora škola za EPK stručni aktivi 

odabrali su programske smjernice koje će se uvrstiti u školski kurikulum. Još nedostaju podatci 

prirodoslovno-matematičkog aktiva. Rok za kompletiranje je 11.rujna 2019. 

Ad 8.) Dogovoreno je da će se svi udžbenici podijeliti učenicima prvi nastavi dan. Učiteljice razredne 

nastave preuzele su udžbenike i podijelit će ih učenicima u svojim učionicama. Učenici od petog do 

osmog razreda dolazit će prema rasporedu od 8.30  u učionicu produženog boravka po udžbenike. 

Svaki se učenik s preuzetim udžbenicima javlja knjižničarki koja evidentira da je učenik preuzeo 

knjige. Uz knjižničarku podjeli udžbenika nazočit će ravnateljica i razrednice koje moraju donijeti 

popis učenika. Po povratku u učionicu učenici potpisuju revers o preuzetim udžbenicima, a na 

roditeljskom sastanku isti će potpisati i roditelji.  

Ad 9.) Dogovoren je dnevni red prvog roditeljskog sastanka za učenike od 1. do 8. razreda.  

Ravnateljica je skrenula pozornost na nove Pravilnike i Izmjene i dopune pravilnika o načinima i 

elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi.  Roditeljski za roditelje od 1.do 7. razreda bit će u 

četvrtak, 12. rujna  2019. U 17. 30 na roditeljskom sastanku 5. razreda predstavit će se razredno vijeće. 

Ostali sastanci počinju u 18 sati. Roditeljskom sastanku za osmi razred nazočit će ravanteljica. 

Sastanak će se održati u ponedjeljak 9. rujna 2019. u 17 sati radi potpisivanja suglasnosti za terensku 

nastavu u Vukovar 

Ad 10.) Prijedlog aktiva razredne nastave je da se u listopadu realizira poludnevni izlet s učenicima na 

Krk. Dogovoreno je da će se porazgovarati s roditeljima obzirom na troškove koji su imali na počeku 

godine. Predmetna nastava pošla bi 25. rujna  na mjuzikl Škola snova koji će se održati u HKD na 

Sušaku. U mjuziklu sudjeluju učenici naše škole. Cijena je 20 kn. Ravnateljica je molila učitelje da 

porazgovaraju s roditeljima te prikupe suglasnosti za terensku nastavu.   

Sjednica je završila u 11.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                          

Christiana Jelača                                                                                         Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-12 
 

 

 

 

 


