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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 19.06.2018.u 12.30 sati 

 

Dnevni red: 

1.Čitanje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2.Rezultati održanih sjednica R.V. 

3.Produžena nastava 

4.Razredni ispiti 

5.Učenik generacije 

6.Podjela svjedodžbi 

7.Komisije za rad 

8.Rješenje o godišnjem odmoru 

9.Upisi i ispisi iz škole 

10.Komisije za ispis svjedodžbi 

11.Razno 

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

ga je jednoglasno prihvatilo. 

Ad.2) Raspravljana su pitanja koja predstavljaju Zakonom zaštićene podatke. 

Ad.3) Zakonom zaštićen podatak. 

Ad.4) Zakonom zaštićen podatak. 

Ad.5) Zakonom zaštićen podatak. 



Ad.6) Raspored podjela svjedodžbi je slijededa: osmi razred u četvrtak, 21.lipnja u 11 

sati dok ostatak škole ili u petak 29.lipnja ili u ponedjeljak 2.srpnja. Ravnateljica 

podsjeda da za učenike osmog i četvrtog razreda, hrvatskog odjeljenja, svi učitelji su 

pozvani kako bi ih na adekvatan način pozdravili. 

Ad.7) Komislije za rad te dijelatnici koji de biti dio tih komisija tijekom mjeseca lipnja i 

srpnja su sljededi:  

 Komisija za školski kurikulum i godišnji plan i program – D.K.N. 

 Web stranice – M.L., M.C., D.P., M.G.F., H.B., D.P. 

 Spomenica škole – S.M.S., B.F.J., J.M., E.B. 

Ad.8) Godišnji odmori, ovisno o stažu i radnom mjestu, započinju najranije 09. srpnja. 

Prvo učiteljsko vijede nakon godišnjih održati de se 27.08 u 8:30. 

Ad.9) Ravnateljica naglašava da ukoliko neki učenik traži upis ili ispis iz škole mora 

poslati službenu zamolbu Učiteljskom vijedu. Raspravljana su pitanja koja 

predstavljaju Zakonom zaštićene podatke. 

Ad.10) Za printanje svjedodžbi formirane su dvije grupe za rad koju predvode 

profesor informatike te knjižničarka. Prema dogovorenom rasporedu prinjanje 

svjedodžbi de se održati u utorak 26.lipnja od 17 do 18.30. 

Ad.11) - Zbog novog sustava riznice i nemogudnosti kontinuiranog uvida uplate za 

troškove prehrane i produženog boravka, ravnateljica upuduje da u suradnji sa 

računovodstvom kontaktiramo dužnike. Ravnateljica najavljuje uređenje školskog 

prostora (ulazna vrata i hodnik). Informatički kabinet de biti opremljen novim 

računalima. 

-Nastavnici koji sukladno Kolektivnom ugovoru imaju pravo na izbor između 

umanjenja satnice i uvedanja plade za 4% su iskazali želju za uvedanjem plade. 

 

        Za Učiteljsko vijede: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:    

                                                                    

Dario Petrovid                                                                       Nadja Poropat                                                                                              

                                                                                               


