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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA UČITELJA  

održane dana 30. ožujka 2021.g. u 12,00h  
 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući propisani 
međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovalo 41 (četrdesetijedan) od ukupno 54 
(pedesetičetiri) 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 školskom 
dvorištu s početkom u 12,00 sati. Sjednicu otvara i vodi zamjenik ravnatelja, a prisutna joj je i tajnica 
škole. 
 

Dnevni red: 
1. Verifikacija zadnjeg zapisnika sa sjednice održane dana 05.02.2021.g., 
2. Rasprava i donošenje odluka raspravljenih na aktivima održanim 05. i 10.03.2021.g., 
3. Izbor predstavnika iz reda Učiteljskog vijeća u Školski odbor i 
4. Razno – informacije 
 
Ad. 1. Verifikacija zadnjeg zapisnika sa sjednice održane dana 05.02.2021.g. 
Članovi Učiteljskog vijeća jednoglasno donose:  

ODLUKU 
o verifikaciji Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 05. veljače 2021. godine 

 
Ad. 2. Rasprava i donošenje odluka raspravljenih na aktivima održanim 05. i 10.03.2021.g. 
Čitaju se zaključci i odluke sa aktiva održanih 05. i 10.03.2021.g., koje vijeće jednoglasno usvaja:  

 učitelji su dužni iznijeti učenicima elemente ocjenjivanja, kao i načine i postupke 
vrednovanja, sve sukladno čl.12. st.3. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima 
vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) na početku školske godine i još jednom 
ponoviti tijekom školske godine, 

 zamjenik ravnatelja je iznio Izvještaj o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa 
te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika škole za II. polugodište Školske godine 
2020./2021. i upoznao članove s informativnim popisom propisa kojima su uređena prava 
učenika kao i popisom i vrstama nasilja te njihov pojmovnik, postavljen na mrežnim stranici 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

 o svemu što učitelj iznese učenicima i/ili roditeljima učenika mora se ubuduće voditi zapisnik 
u digitalnom obliku,  

 učitelji moraju očekuje redovito upisivati sate u e-dnevnik, naročito u svezi obavijesti o 
izostancima učenika, 

 članove se obavještava o izboru predsjednika Vijeća učenika i za predsjednicu Vijeća roditelja. 
Ista je odabrana za predstavnicu člana Vijeća roditelja u novi saziv Školskog odbora, 

 učitelji moraju redovito održavati dodatnu i dopunsku nastavu prvenstveno putem nastave 
na daljinu u Teamsu. Ukoliko pojedini učitelji nemaju potrebe za dodatnom nastavom po 
završetku natjecanja, trebaju s učenicima pojačano izvoditi dopunsku nastavu. Cilj je da 
obzirom na skraćene sate i specifične uvjete rada, na kraju nastavne godine ne bude učenika 
koji će biti upućeni na dopunski rad, 

 roditeljski sastanci i dalje će se održavati na daljinu izuzev roditeljskih sastanaka petih razreda 
koji su se održali u tjednu od 08.03.-12.03.2021.g. u školskoj sportskoj dvorani uz maksimalno 
poštivanje svih protuepidemijskih mjera kako bi se roditelji prvi put neposredno upoznali s 
razrednicima, 
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 prihvaćen je prijedlog da se učenici koji idu na županijska natjecanja oslobode redovne 
nastave dan uoči natjecanja, 

 svaki će učitelj predmetne nastave u odabranom razrednom odjelu provesti određene 
aktivnosti koje će rezultirati konkretnim uradcima (plakatima, prezentacijama, stripovima, 
kvizovima,…). Radovi trebaju biti dovršeni u razdoblju od 21. do 31. ožujka 2021.g., a poneki 
će biti izloženi na web stranici Škole, 

 učitelji su obaviješteni da mogu u narednom razdoblju očekivati nazočnost stručne službe na 
nastavi, a uvid će biti najavljen, 

 u slučaju potrebe djelovanja radi epidemije Covid-19 razrednici mogu očekivati poziv iz škole 
i navečer te tijekom vikenda prema obavijestima koje eventualno budu pristizale od 
epidemioloških službi i školske liječnice, 

 tijekom odmora koje učenici provode na vanjskim prostorima učitelji trebaju biti stalno 
nazočni i među djecom, 

 u svezi izbora udžbenika za novu školsku godinu upućuju se učitelji da pozovu nakladnike da 
predstavljanje odrade on-line (na daljinu), te fizički dostave knjige na uvid po potrebi, 

 u svezi Vremenika informacija dogovorena je prethodna najava roditelja, uz obavezan 
prijenos informacija između razrednika i predmetnog učitelja na način da roditelj prvo 
razredniku navijesti namjeru konzultacije s predmetnim učiteljem. Na službenoj web stranici 
Škole biti će objavljeni termini individualnih razgovora roditelja sa svim predmetnim 
učiteljima i razrednicima, 

 u tijeku je natječaj za nagradu „Ivan Filipović“ koja se dodjeljuje istaknutim odgojno-
obrazovnim radnicima; rok za podnošenje prijave je 5. travnja 2021., a za istu se prijavila 
učiteljica K.T.D. koju su članovi Učiteljskog vijeća u tome podržali, 

 stručna suradnica S.B., učiteljice N.M.K. i K.T.D. obavijestile Učiteljsko vijeće o namjeri slanja 
dokumentacije za produženje napredovanja u zvanje savjetnik. 

 
Ad.3.  Izbor predstavnika iz reda Učiteljskog vijeća u Školski odbor  
 
Po održanom postupkom tajnog glasovanja, sukladno odredbama Statuta Učiteljsko vijeće donosi 
jednoglasno: 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA UČITELJSKOG VIJEĆA: 
1. D.J. – S. 
2. J.D. – S. 

 
O imenovanju članova Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika zaposlenici će se izvijestiti 
putem oglasne ploče Škole. 
 
Ad. 7. Razno – informacije 

 u ponedjeljak, 8. ožujka prigodno je obilježen Međunarodni dani žena, a sve djelatnice škole 
počašćene su prigodnim slasticama i darovan im je cvijet od strane Sindikata hrvatskih 
učitelja, 

 pozivaju se učitelji na uključivanje učenika u akcije održavanja okoliša Škole te prijavu na 
akciju Grada Rijeke od 10. do 31. ožujka gdje se mogu predlagati Male komunalne akcije za 
2022. godinu, odnosno projekti uređenja i održavanja komunalne infrastrukture na 
područjima riječkih mjesnih odbora i 

 prisutni su upoznati sa postavljanjem Carnet-ove wi-fi mreže u školu i daju se upute o načinu 
korištenja i spajanja na istu.  

 
Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava radom u 13,45 sati. 

 
 


