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Ur.Broj: 2170-55-04/2-19-2 

 

Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 15.01.2019.u 17.00 sati 

 

Dnevni red: 

1. Čitanje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Izbor za člana Školskoga odbora 

3. Predbilježbe za 1. razred 

4. Karneval 

5. Poskupljenje marende 

6. Novi raspored za viša odjeljenja 

7. Natjecanja 

8. Roditeljski sastanci za izlete 

9. Stručna usavršavanja 

Ad.1) Pročitan je zapisnik s prošle sjednice,pohranjen u arhivi škole. Učiteljsko vijede 

ga je jednoglasno prihvatilo. 

Ad.2) Izborom Dunje Kučan Nikolid na mjesto ravnateljice, upraznilo se mjesto jednog 

od predstavnika Učiteljskog vijeda u Školskom odboru. Stoga de se 29.01.2019. održati 

izborna sjednica Učiteljskog vijeda. 

Ad.3) Predbilježbe za 1. razred: Upisi počinju 21.siječnja 2019., a završavaju 25. 

siječnja 2019.  

 

Ad.4) Karneval – Irena Bučid Kliman je prijavila školu za Karneval. Svim su učiteljima i 

učenicima koji de sudjelovati u Karnevalu uzete tjelesne mjere za odijela (Crno – bijeli 

svijet je tema Karnevala). U veljači de se održati sastanak u Gradu, a koji je vezan za 

Karneval. 

 

Ad.5) Poskupljenje marende: Marenda je poskupjela sa 7 na 8 kuna. Poskupjet de od 

1. veljače. Na javnome natječaju nije prošao Crveni križ, ved Blato, što se tiče ručka. 

Od veljače de ručak donositi Blato. 

 



Ad.6) Novi raspored za viša odjeljenja Jana Letilovid i Ema Velčid Žvorc se vradaju s 

bolovanja. Rasporedi se nede posebno promijeniti, samo neki dani u tjednu, kad 

kolegice i rade. Ravnateljica de mailom poslati svima rasporede.  

 

Ad.7) Natjecanja: tijekom veljače, ožujka i travnja de se održati školska, županijska i 

državna natjecanja na kojima de sudjelovati učenici i nastavnici naše škole.  

 

Ad.8) Roditeljski sastanci za izlete: do ožujka razrednici moraju održati roditeljske 

sastanke na kojima de se odlučiti s kojom de se agencijom putovati na izlete. 

Ad.9) Stručna usavršavanja: Loomen – rok za edukacije treba pratiti ulogiravanjem na 

istu stranicu. Treba ubaciti svoj OIB na Ettaedu stranicu kako bi se sačuvali postojedi 

podatci s iste stranice. 

 

        Za Učiteljsko vijede: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:    

                                                                    

Vedran Lakovid                                                                     Nadja Poropat                                                                                                  

                                                                                                                                  


