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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 07. srpnja 2021.g. u 09:00h u dvorani škole 
 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom. Istoj je prisustvovalo 49 

učitelja i stručnih suradnika, što čini natpolovičnu većinu stoga se mogu donositi pravovaljane odluke 

i zaključci. Spisak nazočnih čini prilog ovom zapisniku. Održana je u školskoj dvorani s početkom u 9,00 

sati. Sjednicu otvara i vodi zamjenik ravnatelja Marino Pešut, a istoj je prisutna i tajnica škole Ines Sajko. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 29.06.2021.g., 

2. Zaduženja učitelja,  

3. Organizacija nastave u šk.2021./2022. godini, 

4. Izvještaji i pedagoška dokumentacija, 

5. Godišnji odmor, 

6. Razno. 

 

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 29.06.2021.g. 

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 29.06.2021.g. 

 

Ad. 2. Zaduženja učitelja 

Zamjenik ravnatelja iznosi prijedloge pojedinačnih zaduženja koji se dijele članovima na uvid te 

eventualne korekcije i dopunjavanje. 

 

Ad.3. Organizacija nastave u šk.2021./2022. godini 

Zamjenik ravnatelja iznosi tendenciju da se pređe na jednosmjenski rad, da se škola nadogradi kako bi 

svaki razred imao svoju učionicu, povratak na 45min.sat i dvije smjene, što manje različitih predmeta 

u jednom nastavnom danu. Obavještava da smo dobili suglasnost osnivača da Produženi boravak i 

nadalje bude organiziran u 4 grupe, 2 prvih i 2 grupe drugih razreda.  Tjelesni  i informatika će dijeliti 

svoje resurse na način da će učenici koristiti te učionice. Nastojat će se postići da učenici ne mijenjaju 

učionice tijekom nastave. Organizacija za nadolazeću šk.g. 2021./2022. se nastavlja po trenutnim 

važećim epidemiološkim preporukama. 

 

Ad.4. Izvještaji i pedagoška dokumentacija 

Zamjenik ravnatelja podsjeća na izvještaje koje su učitelji dužni čim prije dostaviti tajnici u svrhu izrade 

Izvještaja o provedenom Godišnjeg plana i programa u šk.g. 2020./2021.  

 

Ad.5. Godišnji odmor 

Zamjenik ravnatelja iznosi prijedlog perioda godišnjeg odmora učitelja i stručnih suradnika koji je 

jednoglasno prihvaćen i definira dan 23. kolovoza 2021.g. kao dan povratka sa godišnjeg odmora. 

 

Ad.6. Razno 

- Zamjenik ravnatelja iznosi situaciju s učenicom 6.b koja polaže razredne ispite u svezi izostanaka te 

članovi po preporuci Centra za soc. Skrb Rijeka jednoglasno opravdavaju izostanke. 

- U svezi namjere uvođenja bosanskog jezika i kulture, niti jedan roditelj nije iskazao članovima interes. 

- Zamjenik ravnatelja obavještava kako će se poslat zahtjev na razmatranje osnivaču za proširenje 

prostora škole kako bi se omogućio prelazak u jednu smjenu. 

 



- učiteljica N.S. iznosi problematiku u svezi popravnih ispita u kojoj za popravni ispit za matematiku 1 

član komisije fali i predlaže učiteljicu M.M.V. i za fiziku 1 član fali pa predlaže učiteljicu K.B., obe stručne 

u području popravnih ispita. Jednoglasno se podržavaju ti prijedlozi. 

- Učiteljica D.J.-S. moli članove da provjere podatke u svezi odabranih obveznih udžbenika,  najavljuje 

objavu popisa udžbenika i radnih bilježnica na službenoj web stranici. Daje informaciju i moli razrednike 

da ostvare komunikaciju sa roditeljima učenika sa poteškoćama u svezi kupnje radnih bilježnica. 

- Zamjenik ravnatelja zahvaljuje svim članovima na suradničkom odnosu i na uspješno završenoj ovoj 

školskoj godini. 

 

Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava radom u  10:30 sati. 

 

 


