
 

Zapisnik 9. sjednice Učiteljskoga vijeća održane 25. veljače 2021. 

 

Početak sjednice: 17.00 sati 

Nazočni: članovi Učiteljskoga vijeća i stručne službe Škole prema popisu 
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 14. siječnja 2021.  

2. Izbor članova UV za novi saziv školskoga odbora 

3. Stručna edukacija: Školski uspjeh-indikator psihološkog zdravlja- dr.sc. Sandro Kresina 

i Emocionalna i socijalna inteligencija, Slavica Rumora, pedagoginja škole 

4. Dogovor o provedbi humanitarne akcije: Ususret proljeću i Uskrsu (za učenike OŠ I.G: 

Kovačić, Gora) 

5. Imenovanje Povjerenstva za provedbu županijskih natjecanja 

6. Razno:  Dan kolektivne sadnje 

                   Stručna literatura u zbornici 

                         Dežurstvo učitelja i disciplina na hodnicima 

 

Ad 1.) ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice održane 14. siječnja 2021. 

 

Ad 2.) ZAKLJUČAK: Izabrani su predstavnici Učiteljskog vijeća za novi, budući saziv 

školskoga odbora.   

 

Ad 3.) ZAKLJUČAK: Interaktivno predavanje održali dr. Sandro Kresina, specijalit školske 

medicine i Slavica Rumora, školska pedagoginja. Naglasak oba predavanja bio je na mentalnom 

zdravlju učenika koje je ozbiljno narušeno zbog pandemije i online škole.     

 

Ad 4.) ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se u školi organizira humanitarna 

acija za djecu iz OŠ I.G.Kovačić, Gora, u području teško nastradalom u nedavnom potresu. 

Akcija započinje 15.3.2021.  

 

Ad 5.) ZAKLJUČAK: Imenovani su članovi Povjerenstva za provedbu županijskih natjecanja.  

 

Ad 6.) ZAKLJUČAK: Dana 5.3.2021. održat će se radna akcija sadnje maslina u sklopu akcije 

inicijativu Zasadi drvo, ne budi panj. 

Učitelji su upoznati da se u staklenom ormaru u školskoj zbornici nalazi se stručna literatura 

koja se može posuditi i nakon čitanja vratiti.  

Zbog radova na školskom dvorištu, ravnateljica je zamolila dežurne učitelje za pojačano 

držurstvo prije početka nastave i tijekom odmora učenika viših razreda u školi.  

 

Sjednica je završila u 18.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica: 

Ksenija Sobotinčić Štropin                                                                         Jasna Vukonić-Žunič                                                                                                                   

 

KLASA: 602-01/20-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-22 


