
 

Zapisnik 7. sjednice Učiteljskoga vijeća održane 14. prosinca 2020. 

 

Početak sjednice: 18.00 sati – online 

 

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

zbog nastave u drugim školama – Lea Klapana, Mateja Plavčeka i kolegice na bolovanju 

- Smiljane Mičetić. 

Sjednicu vodi ravnateljica Škole Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ. 

 

Sjednica Učiteljskoga vijeća započela je u 18.00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 26. studenog 2020. 

2. Provedba online nastave od 14. prosinca 2020. do 23. prosinca 2020. 

3. Natječaji  

4. Izvješće o stanju sigurnosti u školi 

5. Razno 

                                                            

Ad 1.) ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice održane 26. studenog 

2020. 

 

Ad 2.) ZAKLJUČAK: Predmetni učitelji prelaze na on-line oblik nastave od 14.12. 2020. 

Obvezni su pravovremeno obavijestiti stručnu službu ili tajnicu Škole o pozitivnim učenicima 

na COVID-19. Dogovoreno je da će se učenicima koji nisu prisutni u nastavi na daljinu 

zapisivati izostanci, a kod nepravovremenog dojavljivanja o razlogu izostanka, razrednik ili 

pedagoginja Škole će kontaktirati roditelje. 

 

Ad 3.) ZAKLJUČAK: Raspisani su se natječaji te će se 21. prosinca 2020. održati testiranje 

kandidata za učitelj/ica glazbene kulture, učitelj/ica fizike te učitelj/ica tehničke kulture. 

Povjerenstvo za pojedine predmete će pripremiti pitanja za kandidate te će se testiranje za 

učitelje održati prema rasporedu objavljenom na web stranici škole. 

 

Ad 4.) Ravnateljica je upoznala Učiteljksko vijeće sa stanjem sigurnosti u školi.  

ZAKLJUČAK: Tijekom prvog polugodišta nije bilo nikakvih događanja koja su mogla 

ugroziti učenike te život i rad škole. Dio preventivnih programa koji su se mogli provesti u 

školi ili online, uz poštivanje epidemiološkim mjera je uspješno ostvaren. Nisu realizirani 

preventivni programi koji su za predavače ili voditelje radionica imali vanjske suradnike. 

Ukoliko se epidemiološka situacija smiri isti će se provesti jer je škola u stalnom kontaktu s 

dogovorenim suradnicima.  

 

Ad 5.) ZAKLJUČAK: Ravnateljica potiče članove Učiteljskog vijeća da se prijave za 

napredovanje u mentora ili savjetnika. Čestitala je na napredovanju stručnim suradnicama 

Javorki Milković i Tanji Šupe.  

 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica: 

Ksenija Sobotinčić Štropin                                                                         Jasna Vukonić-Žunič                                                                                                                   

 

KLASA: 602-01/20-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-20 


