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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 18.06.2019.u 12.30 sati 

 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Prihvaćanje dnevnog reda današnje sjednice 

3. Plan rada za sljedeću godinu 

4. Rad tijekom nenastavnih dana 

5. Revizije internih akata 

6. Pregled raznih pravilnika 

7. Tečaj prve pomoći 

8. Europska prijestolnica kulture 

9. Komisija za spomenicu 

10. Raspored ispisivanja svjedodžbi 

11. Razno 

Ad 1) Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2) Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad 3) Sve aktivnosti treba popisati tako da bi se mogli sastaviti Godišnji plan i program i Kurikulum, 

zatim STEM radionice i radionice vezane za Gradsku knjižnicu Rijeka, također će se održati. Sve 

aktivnosti dostaviti ravnateljici na e-mail. 

Ad 4) Izjava o radu izvanustanove za vrijeme nenastavnih dana. Napisati izjavu i u njoj natuknice 

što su nastavnici tijekom nenastavnih dana. Nenastavni dani traju do dana početka godišnjeg 

odmora i od završetka godišnjeg odmora do početka nastave. Vrijeme nenastavnih dana trebalo bi 

iskoristiti i za teme pod ad. 5) i ad. 6). 

Ad 5) i Ad 6)  Zbog izmjena Zakona, Statuta i drugih propisa trebalo bi se upoznati s novinama i 

proučiti postojeće interne akte, a osobito Kućni red, i predložiti reviziju istih. 

Ad  7) 01. i 02.07. 20 djelatnika će polagati tečaj prve pomoći. 

Ad 8) Ravnateljica i knjižničarka su bile na sastanku o održavanju aktivnosti za Europsku 

prijestolnicu kulture. Dobili su konkretne datume za EPK. Bitno je pogledati popis aktivnosti 

pogledati i u baciti u Plan i program. 17.11. obilježava se kulturni dan. Toga se dana učenicima 

predstavlja EPK. Učenici starijih razreda će održavati izložbe koje će predstaviti učenicima nižih 



razreda. Taj se dan planira kao Dan kulture za Rijeku. Koordinator za EPK za OŠ SE Dolac je 

knjižničarka. 

Ad 9) Koordinator za spomenicu je knjižničarka. 

Ad 10) Na svjedodžbe i pohvalnice se stavlja datum kad je podjela istih. Na interna priznanja škole 

se stavlja logo škole i ono za što je učenik zaslužan.  Do 26.6. treba provjeriti sve podatke koji su 

potrebni za ispis svjedodžbi. 

Ad 11) –Zaprimljena su 3 zahtjeva za ispis s izbornog predmeta Vjeronauk, sve u hrvatskim 

odjeljenjima. 

-Učitelji obuhvaćeni reformom moraju odabrati udžbenike, za talijanska odjeljenja će se naručiti 

stari udžbenici, jer novi nisu prevedeni. Narudžba udžbenika će se vršiti u dvije faze, prva narudžba 

starih udžbenika (za odjeljenja koja nisu u reformi i za talijanska odjeljenja gdje nema novih 

udžbenika), a u drugoj će se naručiti novi udžbenici za razrede i predmete obuhvaćene reformom. 

 

        Za Učiteljsko vijeće: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:                                                                       

Vedran Laković, v.r.                                                                               Dunja Kučan Nikolić, v.r.                                                                              

                                                                                                                           


