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Dnevni red i zaključci 

sa sjednice  Učiteljskog vijeća 29.01.2019.u 17.00 sati 

 

Dnevni red: 

1. Čitanje i usvajanje dnevnog reda 

2. Čitanje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

3. Pojačan oprez za vrijeme malih i velikih odmora 

4. Zamjene 

5. Loomen – virtualne učionice 

6. Vremenik pisanih promjena 

7. Skupina za EU projekte 

8. Obavijest o sljedećim razrednim vijećima 

9. Informatičke usluge 

10. Izbor predstavnika U.V. u Školski odbor na upražnjeno mjesto 

11. Razno 

Ad 1) Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 2) Dnevni red je jednoglasno prihvaćen 

Ad 3) Pojačan oprez za vrijeme malih i velikih odmora – ravnateljica je podsjetila na obaveze učitelja 

tijekom dežurstva prilikom dobrih te posebice prilikom loših vremenskih prilika. Podsjetila je i na 

ponašanje i obveze učenika  te na dogovor ulaska iz unutarnjeg dvorišta u zgradu Škole.  

Pozornost se mora skrenuti i na igru u vrijeme slobodnog vremena učenika te posebice na igračke 

koje donose u školu (koje ne bi smjeli donositi) a koje bi mogle nanijeti ozljede kod učenika. (tvrde 

loptice, oštre igračke… ) 

Ad 4) Zamjene – Ravnateljica je podsjetila učitelje da redovito upisuju sadržaje nastavnih jedinica 

u E-dnevnik prilikom zamjene kolega.  Pristup predmetu odobravaju razrednici i administrator 

imenika. Također je napomenuto da se iste zamjene ukoliko žele biti plaćene moraju 

pravovremeno upisivati u Knjigu evidencije zamjena nenazočnih učitelja.  

Ad 5) Loomen – virtualne učionice – Ravnateljica je podsjetila na važnost sudjelovanja u virtualnim 

učionicama Loomen i potakla učitelje da nastave svoja usavršavanja. 

Ad 6) Vremenik pisanih provjera – Ravnateljica je podsjetila učitelje da unesu datume u Vremenik 

pisanih provjera u E-dnevnik do kraja 3.tjedna u semestru. 



Ad  7) Radna skupina za EU projekte – prošli tjedan oformljena je skupina za EU projekte. Trenutni 

članovi su I. D., S. M. S., D. Š. i I. M-S. Svi učitelji su pozvani da se pridruže ovoj radnoj skupini koja 

će se baviti prijavama i osmišljavanjima EU projekata. 

Ad 8) Sljedeća razredna vijeća – ravnateljica je dala na znanje datume sljedećih razrednih vijeća 

koja će se održati prema sljedećem rasporedu: 19.2. i 16.4. Po potrebi i u međuvremenu. 

Ad 9) Potreba za informatičkim uslugama – ravnateljica je naglasila da se učitelji izjasne trebaju li 

informatičke usluge kako bi se pozvalo tvrtku Konami da riješi eventualne probleme. 

Ad 10) Nakon provedenog postupak tajnog glasovanja, Učiteljsko vijeće jednoglasno donosi: 

ZAKLJUČAK 

Po izvršenom glasovanju o izboru člana/ice Školskog odbora 

Osnovne škole – Scuola elementare Dolac 

I. 

Ovim zaključkom se utvrđuje da je u postupku tajnog glasovanja za izbor i popunu upražnjenog 

mjesta predstavnika učitelja i stručnih suradnika u Školskom odboru, održanom na sjednici 

Učiteljskog vijeća održanom 29. siječnja 2019. godine, da je od ukupno 34 glasačka listića njih 34 

bilo pravovaljano te je od prisutnih 34 glasaća njih 24 svoj glas dalo kandidatkinji EMI VELČIĆ 

ŽVORC, po 4 glasa dobili su kandidati I. B. K. i D. P., dok je za kandidatkinju I. D. glasalo 2 glasaća 

sukladno Izvješću Izbornog povjerenstva koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

II. 

Sukladno t. I. ovog Zaključka za predstavnika Učitelja i stručnih suradnika u Školskom odboru na 

mjesto Dunje Kučan Nikolić je izabrana EMA VELČIĆ ŽVORC. 

III. 

Ovaj Zaključak dostavlja se Školskom odboru. 

 

        Za Učiteljsko vijeće: 

 Zapisničar:                  Ravnateljica:    

                                                                    

Irena Divković                                                                                        Dunja Kučan Nikolić                                                                                                  

                                                                                                                                  


