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SKRAĆENI ZAPISNIK
SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA
održane dana 25. kolovoza 2021.g. u 09:00h u dvorani škole
Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući propisani
međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovalo 47 od ukupno 54 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
ravnatelj Vedran Kosovac, a istoj je prisutna i tajnica škole Ines Sajko. Ravnatelj čita dnevni red koji je
jednoglasno podržan, a dopuna nema.
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 07.07.2021.g.,
2. Predaja Zaduženja učitelja,
3. Organizacija nastave u školskog 2021./2022. godini,
4. Produženi boravak,
5. Razno
Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 07.07.2021.g.
Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 07.07.2021.g.
Ad. 2. Zaduženja učitelja
Zamjenik ravnatelja predaje članovima Rješenja o tjednim i godišnjim zaduženjima.
Ad.3. Organizacija nastave u šk.2021./2022. godini
 Ravnatelj iznosi neslužbene informacije o trajanju šk.g. 2021./2022.g., kao i vrijeme praznika.
Iznosi prijedlog spajanja blagdana Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i na žrtvu Vukovara
i Škabrnje (18.11.-četvrtak) sa vikendom koji je jednoglasno prihvaćen.
 Ravnatelj donosi odluku da se škola vraća na službeno trajanje sata kao prije COVID-19, na 40
minuta, nakon svakog sata slijedi 5 minuta pauze te 15 minuta velikog odmora, te povratak na
dvije smjene. Učenici ostaju u razredu za vrijeme 5-to minutne pauze, dok učitelji mijenjaju
učionice. Pozivaju se učitelji da se i dalje pridržavaju važećih epidemioloških preporuka. Po
pitanju dežurstva ravnatelj će objaviti tablicu. Ravnatelj predlaže da će prijam roditelja i
učenika upisanih u 1.r. biti održan dana 06.09.2021.g. u 17:00 sati, no bez priredbe. Drugi i
treći tjedan škole poziva razrednike da sazovu roditeljske sastanke, kojima namjerava i on
sudjelovati.
 Dan škole je 27.09.2021.g. Ravnatelj poziva članove da na idućoj sjednici iznesu ideje o kojima
će se odlučivati.
Ad.4. Produženi boravak
Ravnatelj iznosi kako je Zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke od 18.05.2021.g. OŠ Fran Franković
odobrene su 2 grupe, 1. i 2.r., a počinje 09.09.2021.g. Marenda počinje u četvrtak 10.09.2021.g., a
cijena ostaje ista. Moli da se izneseni podaci prenesu roditeljima učenika.
Ad.5. Razno
 Ravnatelj obavještava kako namjerava elektronski putem Teams-a i fizički, na oglasnu ploču
periodično stavljati podsjetnik na važne datume, nadolazeće obveze o kojima članovi imaju
vremena razmisliti





















Ravnatelj prenosi kako je dana 20.07.2021.g. izvršena šteta nad školskom imovinom, razbijena
su stakla na 2 učionice, pozvana je policija, ništa nije otuđeno, pa ravnatelj moli učitelje da
vrijedne stvari ne drže u učionicama,
Ravnatelj iznosi upis novih učenika i dobiva jednoglasnu suglasnost vijeća za predložene
razredne odjele za 7 novoupisanih učenika.
Ravnatelj obavještava članove kako će od 30.08. PRO stariji održati izložbu radova u glavnom
holu škole, najavljuje izradu Facebook stranicu škole.
Ravnatelj obavještava članove kako će neformalna komemoracija za pokojnog ravnatelja biti
održana u školi dana 02.09.2021.g. u 18:00h.
Ravnatelj obavještava članove kako Kurikulum i GPP moraju biti odrađeni od njihove strane do
20.09.
u svezi sprječavanja nasilja i poboljšanja procedure za prevenciju i sprječavanje, kao i za
postupak nakon takvih događaja moli da se 1 član prijavi kao zamjena psihologinje škole, no
budući se nitko nije prijavio, ostavlja se odluka za drugu sjednicu. Ravnatelj iščitava odredbe
Protokola i prijedlog Agencije o poboljšanju mjera sigurnost za učenike i upoznaje sve članove
sa namjerom dodatnog educiranja i promoviranja sigurnosti svih učenika.
Ravnatelj poziva članove da se jave na Javni poziv za dodjelu nagradu učitelja, pa će biti
rasprave o tome na idućoj sjednici.
Članica D.J.-S. iznosi informacije o završnoj fazi narudžbe udžbenika- preuzimanju istih.
Ravnatelj iznosi namjeru da dokumenti postanu dostupni digitalno i svima i poziva članove da
na taj način omoguće razmjenu informacija i obrazaca. Upute za sve izneseno biti će objavljene
pravodobno. Podsjeća kako su razrednici obvezni 2x godišnje iznijeti kriterije vrednovanja
učenicima te isto unositi redovno u e-dnevnik.
Ravnatelj iznosi prijedlog koji će iznijeti i pred Vijeće roditelja da svaki učenik za početak bude
„dobrog” vladanja, a tek po postupcima se dodijeliti bolje ili lošije vladanje. Radit će se na tome
da se standardiziraju među članovima kriteriji za donošenje odluke o vladanju. Vodi se rasprava
o poboljšanju načina komunikacije s roditeljima učenika, podsjeća se da će se donijeti kriteriji
za odabir učenika generacije
Ravnatelj moli da se za iduću godinu razmisli koja vrsta dopunske i dodatne nastave bi se
održavala i da uzme u obzir da se održava za generaciju, tendencija je da svaki razred ima veći
izbor dodatne nastave
Ravnatelj pojašnjava kako će kod edukacije članova sredstva biti ravnomjerno raspoređena,
moli članove da se prijave
jednoglasno se donosi odluka o zaključavanju e-dnevnika 31.08.2021.g. u 12:00h
kolegica N.S. objavljuje kako su učenici uspješno položili na popravnim ispitima te nastavljaju
redovito školovanje.

Ravnatelj zahvaljuje na strpljenju obzirom da je bilo dosta toga za raspraviti i odlučiti na ovoj
sjednici, najavljuje uskoro drugu, moli da se razmisli o neriješenim pitanjima otvorenim na ovoj
sjednici i zaključuje sjednicu u 11:00 sati.

