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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 27.05.2021.g.
Sjednica je održana u školskoj dvorani poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19
virusom, održavajući propisani međusobni razmak i zaštitne maske. Sjednicu otvara zamjenik
ravnatelja Marino Pešut, koji konstatira da je na sjednici nazočna većina članova, stoga se
mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci. Zapisničarkom ove sjednice imenuje profesoricu
Karmen Benazić. Sjednici je prisutna i tajnica škole Ines Sajko.
Popis prisutnih članova čini prilog ovom Zapisniku.
Početak sjednice: 18,00 sati u školskoj dvorani.
Na prijedlog predsjedavajućeg, članovi jednoglasno usvajaju sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Učiteljskog vijeća,
2. Predstavljanje programa rada kandidata za radno mjesto ravnatelj/ica Osnovne škole
Fran Franković,
3. Imenovanje povjerenstva za donošenje stajališta,
4. Glasovanje za donošenje stajališta za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Fran
Franković s liste kandidata,
5. Odobrenje izostanka s nastave učeniku K.-D. P.–rasprava i donošenje odluke,
6. Polaganje razrednih ispita- učenica I.R.- rasprava i donošenje odluke,
7. Hodogram rada u svezi kraja nastavne godine i
8. Razno – informacije

Ad 1. Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice te je isti
jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Zamjenik ravnatelja obavještava kako se na natječaj za ravnatelja/icu škole prijavio
jedan kandidat- Vedran Kosovac te će na ovoj sjednici kao kandidat predstaviti svoj program
za naredno mandatno razdoblje. Kroz 15-minutnu prezentaciju, kandidat je predstavio svoj
program u kojem je istaknuo najvažnije smjernice za rad škole u budućnosti na zadovoljstvo
učenika, djelatnika i roditelja.

Ad 3. Nakon predstavljanja kandidata s liste pristupilo se imenovanju Povjerenstva od tri
člana za provedbu postupka donošenja stajališta o imenovanju ravnatelja. Imenovane su
učiteljice R.P., R.S. i I.D.

Ad 4. Po osnivanju povjerenstva, ono je krenulo na provođenje postupka tajnog glasovanja.
Glasanju je pristupilo 49 radnika, odnosno svi prisutni na sjednici, osim kandidata. Nakon
utvrđenih rezultata glasovanja, povjerenstvo je objavilo da je kandidat dobio 49 glasova, a
nevažećih listića je bilo 0. Na temelju utvrđenih i objavljenih glasova, povjerenstvo je utvrdilo
da je Učiteljsko vijeće natpolovičnom većinom prisutnih donijelo stajalište da će njihove
predstavnice u Školskom odboru javnim glasanjem na sjednici Školskog odbora zastupati

kandidata Vedran Kosovca za imenovanje za ravnatelja Osnovne škole Fran Franković te će se
takav zaključak dostaviti Školskom odboru u pisanom obliku.

Ad 5. Zamjenik ravnatelja prenio je Učiteljskom vijeću zahtjev majke učenika P.K.-D. za
izostanak u periodu od 08. do 18. lipnja 2021.g. zbog odlaska u inozemstvo. Članovi
jednoglasno donose odluku o odobravanju izostanka učeniku u navedenom periodu.

Ad 6. Zamjenik ravnatelja daje riječ kolegi J.J., razredniku učenice R.I., koji ukratko iznosi
problematiku prisustvovanja učenice nastavi te prenosi odluku Razrednog vijeća o polaganju
razrednog ispita za istu.

Ad 7. Zamjenik ravnatelja najavljuje sastavljanje hodograma za kraj školske godine
2020./2021.g.početkom idućeg tjedna.

Ad 8. Zamjenik ravnatelja daje kratke informacije u svezi projekta MenSI i jačanje STEM
vještina u osnovnim školama i poziva učitelje da se jave ukoliko su zainteresirani.
Poziva Učiteljsko vijeće da odobri ispis dvoje učenika 5.b razreda (J.M. i H.K.) s izbornog
talijanskog jezika u šk.god. 2021/2022., o čemu članovi donose jednoglasno odluku da se
zahtjevi odobravaju.
Obzirom da nije bilo drugih tema niti pitanja za raspravu, zamjenik ravnatelja zaključuje
sjednicu u 19,00 sati.

