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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 17.12.2019. u 17.30 sati 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Prihvaćanje dnevnog reda današnje sjednice 

3. Dan otvorenih vrata – povratna informacija 

4. Plan nadoknade nastavnih dana – podsjetnik 

5. E-dnevnik – podsjetnik 

6. Izvješća na kraju obrazovnog razdoblja 

7. E-škole – II. faza 

8. Škola za život – kurikularna riforma 

9. Upisi u šk. god. 2020./2021. 

10. Karneval 2020. 

11. Razno 

 

Ad 1) Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2) Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad 3) S obzirom da je od početka školske godine uvedena nova praksa Dana otvorenih vrata 

potrebno je osvrnuti se na rezultat. Zaključujemo da je odaziv roditelja isti te čak i slabiji u 

usporedbi sa prethodnom godinom te se ne vidi potreba za povećanjem dana otvorenih vrata. 

Ad 4) Plan nadoknade je usvojen na prethodnoj sjednici UV, odobren na Vijeću učenika, Vijeću 

roditelja te Školskom odboru te će se provesti na sljedeći način: 

23. prosinca 2019. 

od 7. do 11. siječnja 2020. 

od 14. do 18. travnja 2020. 

13., 18., 19. lipnja 2020. 

 

Za vrijeme radnih subota (11.siječanj, 18.travanj i 13.lipanj) neće biti organizirana prehrana za 

učenike te također neće biti organizirana usluga produženog boravka. Iako su roditelji već o tome 

obaviješteni mole se razrednici da ponovno proslijede informaciju učenicima. 



Ad 5) Mole se učitelji da ponovno provjere E-dnevnike te sukladno uputi MZO-a učine izmjene za 

dane provedene u štrajku. 

Ad 6)  Izvješća na kraju I. obrazovnog razdoblja uručit će se učenicima zadnji dan nastave u prvom 

polugodištu. 20.prosinac za učenike koji ne nadoknađuju nastavu zbog dana provedenih u štrajku 

te 23.prosinac za učenike koji nadoknađuju nastavu zbog dana provedenih u štrajku. 

Ad  7) Trenutno se izvode radovi u svim prostorima škole vezani uz II. fazu E- škola. Radovi na 

infrastrukturi uključuju postavljanje kanalica, kablova i modema kako bi se osigurala svrhovita, 

pouzdana i sigurna IKT okolina prilagođena potrebama modernih škola. Mole se učitelji na 

strpljenje tijekom radova čiji je završetak predviđen do kraja prosinca 2019. 

Ad 8) U sklopu kurikularne reforme školi je za sada dostavljeno pet projektora te jedno prijenosno 

računalo za stručnog suradnika. Tijekom ovog mjeseca te početkom siječnja očekujemo dostavu 

tableta za učenike prvih, petih i sedmih razreda. Također, do sredine siječnja trebali bi biti 

isporučeni i ormarići za punjenje tableta. 

Ad 9) 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 8,30 do 17,00 sati, osim u petak kada će se 

provoditi od 8,30 do 14,30 sati. 

Dani otvorenih vrata prethode samim predbilježbama te će se održati u tri navrata: 8.siječnja, 14. 

siječnja i 21. siječnja u 16,30 sati. 

Ad 10) Karneval 2020. – podsjeća se učitelje da do kraja tjedna prikupe sredstva potrebna za 

realizaciju ovogodišnje maske. Odaziv učenika je približno jednak prethodnim godinama. 

Ad 11) -Stigao je dopis MZO-a vezan za nabavku dodatnih nastavnih sredstava za provedbu 

kurikuluma, u skladu s prioritetima.  

-Nastavno na određena ponašanja učenika koja nisu u skladu sa Kućnim redom mole se učitelji da 

podsjete učenike pravilima ponašanja. 

-Osvrt na proteklu godinu – ravnateljica se osvrnula na prvu godinu mandata koja je bila vrlo 

dinamična i ispunjena izazovima. Napomenula je da iako je radna atmosfera i komunikacija u 

kolektivu dobra uvijek ima prostora za boljim  te se nada da će se to i ostvariti kroz dogledno 

vrijeme. 

        Za Učiteljsko vijeće: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:                                                                       

Maša Cabas, v.r.                                                                                    Dunja Kučan Nikolić, v.r.                                                                              

                                                                                                                            


