
Sažetak zapisnika i zaključci 3.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 5. listopada 2020. 

 

Početak sjednice: 17.00 sati  

Nazočni: članovi Učiteljskoga vijeća i stručne službe škole osim opravdano izostalih zbog 

nastave u drugim školama:  kolegica na bolovanju: Mičetić, kolegica na radu u drugoj 

školi: Bašić Palković,  
Sjednicu vodi ravnateljica Škole Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ. 

 

Sjednica Učiteljskoga vijeća započela je u 17.00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 24. rujna 2020. 

2. Predastavljanje novih kolega 

3. Školski dokumenti- prihvaćanje 

4. Projekti i programi – dogovor  o obilježavanju Tjedna školskog doručka, program 

obilježavanja Dana zahvalnosti za plodove zemlje i Dana jabuka 

5. Pojačana dežurstva učitelja i nadzor zdravstveno-higijenskih mjera 

6. Imenovanje povjerenstva za prijem u radni odnos učiteljice Likovne kulture 

7. Nagrada za Ambasadore odgoja i obrazovanja Grada Rijeke – najava 

8. MZO- odobrenje održavanja stručne prakse za buduće učitelje Učiteljskog fakulteta 

9. Razno: Zahvala za suradnju i ispraćaj u mirovinu učiteljice Likovne kulture Jadranke 

Herceg 

 

 

Ad 1.) ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sjednice održane 24.9.2020. 

 

Ad 2.) ZAKLJUČAK: Predstavljeni su novi učitelji škole. Poželjena im je dobrodošlica i 

spremnost na pomoć 

 

Ad 3.) ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće na sjednici održanoj 5.10.2020., jednoglasno je 

prihvatilo školske dokumente te mogu ići u daljnju proceduru.  

 

Ad 4.) ZAKLJUČAK: Dogovoreno je da će se u tjednu od 10.10. provesti projekt u sklopu 

kampanje Tjedan školskog doručka. Dani zahvalnosti za plodove zemlje i Dani jabuka obilježit 

će se u razredima pjesmom, pričom i slikom, a na javni poziv riječke socijalne samoposluge 

prikupljat će se prehrambeni i higijenski proizvode do 20. listopada 2020. 

 

Ad 5.) ZAKLJUČAK: Potrebno i kontinuirano pojačati nadzor nad učenicima i provedbom 

zdravstveno-higijenskim mjera. 

 

Ad 6.) ZAKLJUČAK: Imenovano je Povjerenstvo za prijem u radni odnos učiteljice Likovne 

kulture.  

 

Ad 7.) ZAKLJUČAK: Predstavljen je poziv za prijavu kandidata za nagradu Grada Rijeke 

nalazi natječaj za Ambasadore odgoja i obrazovanja. Na sljedećoj sjednici slijede prijave 

zainteresiranih.  

  

Ad 8.) ZAKLJUČAK. Sukladno naputku Ministarstvo znanosti i obrazovanja studenti 

Učiteljskog i Filozofskog fakulteta u školama će odraditi ocjenska predavanja. Školska praksa 

održavat će se na daljinu.    



 

Ad 9.) Za dugogodišnji rad i odlazak u zasluženu mirovinu, na sjednici  je iskazano poštovanje 

učiteljici Jadranki Herceg.  

 

Sjednica je završila u 18.00 sati 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica: 

Jadranka Gillich                                                                                          Jasna Vukonić-Žunič                                                                                                                   

 

KLASA: 602-01/20-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-16 

 

 


