
 

 

Zapisnik 6. sjednice Učiteljskoga vijeća održane 26. studenoga 2020. 

 

Početak sjednice: 18.30 sati – online 

 

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

nastave u drugim školama - Doris Mokrovčak i kolegice na bolovanju - Smiljane Mičetić. 

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

 

Sjednica Učiteljskoga vijeća započela je u 18.30 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 29. listopada 2020. 

2. Pedagoška dokumentacija - dopuna 

3. Izmjene i dopune Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja – 

upoznavanje s Pravilnikom koji je na snazi od 12.4.2020.   

4. Nove, pojačane mjere o ulazu gostiju u prostorije škole.  

5. Individualne informacije za roditelje i komunikacija sa strankama u situaciji epidemije 

COVID-19 

6. Edukacija e-Uspjeh 

7. Priprema za online nastavu: Kako organizirati individualne informacije i kako pozvati 

učenike u online razred u MS Teams - Maja Vrancich, učiteljica informatike 

8. Razno  

                                                            

 

Ad 1.) ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice održane 29. listopada 

2020. 

 

Ad 2.) ZAKLJUČAK: U e- dokumentaciji će se voditi zapisnik rada s učenicima koji imaju 

Rješenje o primjerenom obliku školovanja, a koji rade sa stručnom suradnicom Javorkom 

Milković, defektolog-rehabilitator. Predmetni učitelji dužni su upisati prilagodbu sadržaja za tu 

djecu.  

 

Ad 3.) ZAKLJUČAK: Svi će učitelji dobiti elektronskom poštom Pravilnik o načinima, 

postupcima i elementima vrednovanja te ga se moraju pridržavati. 

 

Ad 4.)  ZAKLJUČAK: Od petka, 27. studenog 2020. u školsku zgradu ne smije ući nitko tko 

nije djelatnik ili učenik škole. Vrata će se zaključavati i otvarati na zvono. Iznimno, ukoliko su 

učitelji izvan škole u prostoru školskog dvorišta, vrata mogu biti otvorena. 

 

Ad 5.) ZAKLJUČAK: Početkom prosinca održat će se roditeljski sastanci putem MS Teamsa 

ili Zooma. 

 

Ad 6.) Ravnateljica je predstavila i poslala učiteljima elektronskom poštom poziv da se uključe 

u edukaciju e-Uspjeh. Cilj edukacije je podrška učiteljima u radu na daljinu. Predloženo je da 

se prijavi jedan učitelj razredne i jedan predmetne nastave, ukoliko ima zainteresiranih. 

 



Ad 7.) Učiteljica Maja Vrancich pojasnila je još neke mogućnosti rada na MS Teamsu. Na 

nastavi informatike će s petim razredom isprobati rad putem tableta kako bi svi učenici u slučaju 

nastave na daljinu bili spremni za istu.  

  

Ad 8.) Učiteljica Snježana napomenula je kako dolazi do neprimjerenog ponašanja nekih 

učenika u sanitarijama na drugom katu, stoga je predložila da se učenike koji idu na toalet 

tijekom sata zapisuje. Prijedlog je prihvaćen  te je ravnateljica napomenula kako bi svi učitelji 

koji održavaju nastavu na drugom katu trebali pripaziti na ponašanje učenika, a ne samo učitelji 

koji su dežurni. 

 

 

Sjednica je završila u 19.35 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica: 

Ksenija Sobotinčić Štropin                                                                         Jasna Vukonić-Žunič                                                                                                              

 

 

KLASA: 602-01/20-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-19 


