
OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA 
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URBROJ: 2170-55-04-21-3 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK  

SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 18. lipnja 2021.g. u 17,30h u dvorani škole 
 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući propisani 

međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovalo 44 od ukupno 56 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 17,30 sati. Sjednicu otvara i vodi 

zamjenik ravnatelja Marino Pešut, a istoj prisustvuje i Ines Sajko, tajnica škole. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 27.05.2021.g., 

2. Učenici koji se upućuju na dodatni rad, 

3. Pedagoške mjere, 

4. Učenik generacije, 

5. Upis učenika izvan upisnog područja OŠ Fran Franković u 3.r., 4. i 6.r., 

6. Izostanak učenika A.K. (2.a) s nastave, 

7. Razno. 

 

Ad. 1.  

Izvješćuje zamjenik ravnatelja koji kratko iznosi najvažnije zaključke i odluke sa prethodne sjednice. 

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 27.05.2021.g. 

 

Ad. 2.  

U razrednoj nastavi nema učenika koji su upućeni na dopunski rad. U 5. razredu nema učenika upućenih 

za dopunski rad. U 6.a razrednom odjelu nema učenika upućenih za dopunski rad. U 6.b razrednom 

odjelu učenica Rabija Idrizi upućena je na razredni ispit (CZSS upoznati s rasporedom razrednih ispita). 

Odlučuje se o imenovanju članova za provedbu razrednih ispita. U 7.c razrednom odjelu nema učenika 

upućenih na dopunski rad. U 8.r nema učenika upućenih na dopunski rad. 

Na dopunski rad upućuju se 11 učenika predmetne nastave.  

 

Ad.3.  

 Zamjenik ravnatelja iznosi kako su u ovoj školskoj godini iznesene 3 pedagoške mjere Opomene 

(2xučnicima iz 5.c razreda zbog oštećivanja imovine zamjenika ravnatelja i 1x učenici iz 6.a razreda zbog 

sudjelovanja u fizičkom sukobu (udarac loptom i naguravanje). 

 Ostali razredni odjeli nemaju izrečenih pedagoških mjera. 

 

Ad.4.  

Predložena su dva učenika osmih razreda za učenika generacije, a to su K.a. i B.Č. 

Učitelj Marino Pešut suzdržao se glasovanja jer je na Učiteljskom vijeću u funkciji zamjenika ravnatelja. 

Učitelji su se glasovanjem izjasnili: 31 učitelj dao je glas za učenika K.A., 7 učitelja dao je glas B.Č. te je 

5 učitelja bilo suzdržano. Nakon održanog javnog glasovanja zamjenik ravnatelja donosi odluku o izboru 

K.A. za učenika generacije. 

 

Ad.5. 

Zamjenik ravnatelja iznosi zahtjeve za upis učenika sa upisnog područja OŠ FRAN FRANKOVIĆ. Učenici 

koji pripadaju upisnom području OŠ Fran Franković se upisuju, a u odnosu na učenike koje ne pripadaju 

našem upisnom području Učiteljsko vijeće donosi odluku prihvaćanja upisa navedenih učenica. 



 

Ad. 6. 

Zamjenik ravnatelja iznosi zahtjev roditelja za izostanak učenika A.K. (2.a) s nastave zbog teškog 

zdravstvenog stanje mame – opravdanje od 14.-18.06.  Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo 

izostanak učenika. 

 

Ad. 7. 

 ispis sa izbornih predmeta    

Članovi jednoglasno donose odluke o ispisu učenika sa izbornih predmeta čiji su roditelji pravodobno 

podnijeli pisanih zahtjev. 

 

 Zamjenik ravnatelja imenuje Povjerenstvo za natječaj za upis u produženi boravak- I.S., tajnicu 

škole, M.T. i N.K.-obje učiteljice u Produženom boravku. 

 

Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava radom u  18.30 sati. 


