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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 29. lipnja 2021.g. u 11,00h u dvorani škole 
 

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

međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovalo 41 od ukupno 55 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 11,00 sati. Sjednicu otvara i vodi 

zamjenik ravnatelja Marino Pešut. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održanog 21.06.2021.g., 

2. Utvrđivanje uspjeha učenika upućenih na dopunski rad,  

3. Godišnji odmor, 

4. Razno. 

 

Ad. 1.  

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 21.06.2021.g. 

 

Ad. 2.  

U Razrednoj nastavi nije bilo učenika upućenih na dopunski rad. 

Iznose se podaci o učenicima koji su u predmetnoj nastavi  upućeni na dopunski rad po razrednim 

odjelima. 

Popravni ispiti će se održati 23. i 24.08.2021.g. (pisani i usmeni dio) 

Učiteljica D.J.-S., kao voditelj aktiva predmetne nastave je pročitala odredbe Zakona o dopunskom radu 

gdje je istaknula najvažnije obveze razrednika i naglasila da se dopunski rad održava u trajanju od 10-

25 sati po nastavnom predmetu. Ujedno je naglašeno kako razredni za predmetne učitelje moraju 

otvoriti predmet dopunski rad u kojem će učitelji upisati ocjene i bilješke o pohađanju i ishodu 

dopunskog rada. Također je naglašeno da se u redovni predmet upisuje negativna ocjena.  

 

Ad.3.  

 Zamjenik ravnatelja iznosi prijedlog godišnjeg odmora koji će biti izglasan na sjednici 07.07.2021.g. 

 

Ad.4.  

Zamjenik ravnatelja iznosi zahtjeve za ispis sa izbornih predmeta. Članovi jednoglasno donose odluke 

o ispisu učenika sa izbornih predmeta. 

- Čita se Apel za unaprjeđivanje sigurnosnih protokola i procedura u predškolskim odgojno-

obrazovnim ustanovama u RH, koji je Školi uputio Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. O 

istom se raspravljalo, iznosilo prijedloge i donio se zaključak da se dodatno razmisli o 

mehanizmima unaprjeđenja te da će svaki prijedlog biti razmotren na budućim sjednicama.  

- Učiteljica D.J.-S. je dala informacije o udžbenicima i pozvala članove da provjere popise 

udžbenika za iduću školsku godinu. 

 

Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava radom u  12:00 sati. 

 


