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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 31.08.2018.u 9.00 sati 

 

Dnevni red: 

1. Čitanje i usvajanje zapisnika s prošle sjednice 

2. Rezultati predmetnih ispita 

3. Prijem prvašida 

4. Roditeljski sastanci 

5. Radna mjesta 

6. Upisi / ispisi 

7. Organizacija nastave 

8. Dežurstvo 

9. E-dnevnik 

10. Anketni listovi 

11.  Uredba o zaštiti podataka 

12.  Razno 

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

jednoglasno prihvatilo. 

Ad.2) Zakonom zaštićen podatak. 

Ad.3) U ponedjeljak, 3. rujna 2018., u 11h organizirat de se prijem prvašida. 

Ad.4) Roditeljski sastanci trebaju se održati u što kradem roku. U prvim razredima potrebno 

je odabrati predstavnike roditelja. Na roditeljskom sastanku svi roditelji trebaju biti upoznati 

s Pravilnikom o ocjenjivanju i Pravilnikom o kudnom redu. Roditeljski sastanci održat de se u 

sljededim terminima: 

1.a – 4. rujna 2018., 16h 5.a – 4. rujna 2018., 17:30h 1.b – 4. rujna 2018., 16:30h 



2.a – 4. rujna 2018., 17h 6.a – 6. rujna 2018., 16h 2.b – 4. rujna 2018., 16:30h 

3.a – 6. rujna 2018., 16h 7.a – 4. rujna 2018., 18h 3.b – 4. rujna 2018., 16:30h 

4.a – 4. rujna 2018., 16:30h 8.a – 11. rujna 2018., 16h 4.b – 4. rujna 2018., 16h 

 

Ad.5) Ove školske godine dolazi do promjena radnih mjesta. 

Ad.6) Raspravljano o podacima koji su Zakonski zaštićeni. 

Ad.7) Prijem prvašida započet de u 11h. Svi ostali razredni odjeli imat de nastavu od 8:30 do 

10:55. Prva dva školska sata učenici de provesti sa svojim razrednicima te de tada biti 

upoznati s kriterijima ocjenjivanja, kudnim redom itd. Tredi nastavni sat organizirat de se 

prema dogovoru s ostalim učiteljima. 

Ad.8) Početkom tjedna izradit de se raspored dežurstva. U slučaju lošeg vremena, učenici 

nižih odjeljenja ostaju u svojim razredima, dok za vrijeme lijepog vremena, veliki odmor 

provode na dvorištu. Učenici viših odjeljenja, za vrijeme velikog odmora, okupljaju se u holu 

u blizini dvorišta. 

Ad.9) Razrednici prvih razreta trebaju upisati prvašide u E-dnevnik. Svi učitelji su dužni 

redovno ispunjavati E-dnevnik. 

Ad.10) Roditelji su dužni u što kradem roku ispuniti anketne listove kako bi se u srijedu 

nesmetano krenulo s marendama, ručkovima i užinama. Također se trebaju opredijeliti za 

slobodne aktivnosti, izborne predmete itd. 

Ad.11) Učitelji su upoznati sa zakonom. Roditelji trebaju potpisivati privole kojima učitelji 

imaju pravo na slikanje učenika, korištenje učenikovih podataka. Za svaki novi događaj 

potrebno je izraditi posebnu privolu kojom se traži suglasnost roditelja. 

 

        Za Učiteljsko vijede: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:    
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