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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 14.01.2020. u 14.30 sati 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Prihvaćanje dnevnog reda današnje sjednice 

3. Molbe 

4. Predbilježbe za 1. razred šk. god. 2020./2021. 

5. Natjecanja šk. god. 2019./2020. 

6. Razredna vijeća 

7. E-dnevnik 

8. Oganizacija školskih izleta  

9. Kurikularna reforma – tableti – dopis MZO 

10. ICIE - testiranje 

11. Teams – OŠ SE Dolac 

12. Karneval 2020., EPK 2020. 

13. Razno 

 

Ad 1) Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2) Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad 3) Raspravljano o pitanjima koja se tiču maloljetnika, a što predstavlja Zakonom zaštićeni 

podatak. 

Ad 4) Predbilježbe za upis u 1. razred za školsku 2020./2021. godinu provodit će se od 27. do 31. 

siječnja 2020. godine u prostorijama Naše Škole od 8 do 17 sati, osim u petak kada će se provoditi 

od 8 do 14 sati. Učiteljice prvog razreda biti će L. G. i I. B. K.. 

Ad 5) Natjecanja će se odvijati prema tablici dostavljenoj od strane PGŽ, koja će prethodno biti 

poslana učiteljima kako bi je ispunili i time prijavili učenike na natjecanja. 

Ad 6)  Ravnateljica je izvijestila prisutne o rasporedu održavanja Razrednih vijeća. 

Ad  7) Mole se učitelji da bilježe ponašanje učenika te upisuju bilješke pored svake ocijene koju 

unose u e-dnevnik. 



Ad 8) Mole se učiteljice razredne nastave da započnu sa prikupljanjem ponuda i organizacijom 

školskih izleta prema propisima pravilnika za izlete u školama. 

Ad 9) U sklopu kurikularne reforme tableti za prve, pete i sedme razrede OŠ stigli su u četvrtak 2. 

siječnja u školu. Isporuka ormariće za njihovo punjenje još se čeka. Dopis o njihovu korištenju 

također je stigao krajem prošloga tjedna, te će se nakon njegovog proučavanja odlučiti o načinu 

uporabe istih. Vezano uz dopis MZO-a, izvršava se nabavka sredstava za provedbu kurikuluma, za 

društveno i humanističko područje. 

Ad 10) ICIE testiranje za darovite učenike provest će se u 3. i 4. razredu tijekom veljače 2020. godine 

u dva dijela, s pauzom od 2 tjedna između oba djela. 

Ad 11) Predstavljen je „Teams“ u skolpu Microsoft office-a 365 kao platforma sa svim dostupnim 

informacijama potrebnim nastavnicima u svakodnevnom radu. Edukacija će se održati u utorak 

21.siječnja u 13,40 sati. 

Ad 12) Karneval 2020. – podsjeća se učitelje da do kraja tjedna prikupe sredstva potrebna za 

masku, te naruče što je još potrebno. Isporuka kostima biti će krajem ovoga mjeseca, ili početkom 

sljedećega, prije povorke.  

EPK – školi je ponuđeno da sudjeluje u otvaranju EPK 1. veljače. 2020.godine. Poziva se učitelje 

da prikupe suglasnosti roditelja za djecu koja sudjeluju, te da se i sami prijave ukoliko žele 

sudjelovati. 

Ad 13) – Ravnateljica nastavlja s praćenjem nastave. 

-Na razrednim vijećima potiče se kolegijalno opažanje nastave tj. da se, ukoliko postoji dobra 

ideja ili određeni problem, učitelji međusobno posjete na satu te razmijene iskustva, savijete itd. 

-Raspravljano o osobnim pitanjima zaposlenika, a što predstavlja Zakonom zaštićen podatak. 

-Učitelji se mole da sva pitanja i molbe, koje uključuju daljnju aktivnost ravnateljice, dostavljaju 

putem e-maila ravnateljice, kako bi se izbjegla mogućnost pogreške ili propusta. 

-Učitelji koji do održavanja sjednice to nisu učinili, preuzeli su nove Odluke o tjednim 

zaduženjima. 

        Za Učiteljsko vijeće: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:                                                                       

Beti Šuperina, v.r.                                                                                  Dunja Kučan Nikolić, v.r.                                                                              

                                                                                                                            


