
 

Zapisnik 5. sjednice Učiteljskoga vijeća održane 29. listopada 2020. 

 

Početak sjednice: 17.00 sati – online 

 

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

nastave u drugim školama - Doris Mokrovčak, Pamela Bašić Palković, Matej Plavček i 

kolegice na bolovanju Smiljane Mičetić. 

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 15. listopada 2020. 

2. Organizacija nastave u situaciji COVID-a 19, upute stožera i mogući scenariji 

3. Jesenski odmor učenika 

4. Istraživanje UF Rijeka u 2. razredu: Dobrobit djece u prijelaznim životnim perodima - 

empirijska provjera ekološko-dinamičkog modela  

5. Priprema za on-line nastavu - Predmetna nastava – TEAMS - Maja Vrancich  

                                                           Razredna nastava – CLASS DOJO – Maja Vrancich 

 

     

Ad 1.)  ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sjednice održane 5. listopada 2020. 

 

Ad 2.) ZAKLJUČAK: Nastava u školi odvijat će se dok god je to moguće. Ukoliko se razboli 

ili ode u samoizolaciju učiteljica razredne nastave, a djeca su u školi, organizirat će se zamjena. 

Ukoliko je u samoizolaciji više od dvoje učitelja u predmetnoj nastavi, morat će se preći na on-

line nastavu.  

Sukladno uputama Grada Rijeke, djelatniku škole koji ima tjelesnu temperaturu iznad 37.2, 

osjeća se bolesno ili ima bilo koje znakove koji se mogu povezati s Covid-19, zabranjuje se 

dolazak na posao. Djelatnik je obvezan što prije obavijestiti liječnika opće medicine i ravnatelja 

škole kako bi se organizirao rad u školi. Masku za lice obvezno je nositi u svim zatvorenim i 

otvorenim prostorima gdje nije moguće osigurati distancu od 2 m. Broj fizičkih sastanaka treba 

smanjiti na najmanju mjeru stoga će svi sastanci s većim brojem sudionika biti on-line.     

 

Ad 3.) Dana 2. i 3. studenoga 2020. jesenski je odmor učenika.  

 

Ad 4.) Učiteljsko fakultet u Rijeci, uz suglasnost MZO, provodilo bi empirijsko istraživanje s 

učenicima i roditeljima 2. razreda, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  

 

Ad 5.) Učiteljica informatike Maja Vrancich, održala je predavanje i demonstraciju rada za 

učitelje predmetne i razredne nastave. Upoznala ih je s novim smjernicama u radu s 

aplikacijama TEAMS i CLASS DOJO te novim tabletima koji su učenici dobili.  

ZAKLJUČAK: Učitelji razredne nastave moraju do kraja tjedna dostaviti učiteljici Maji sve 

kontakte roditelja koji će potom dobiti mail za registraciju od kuće ne aplikaciju Class Dojo. 

Bez te registracije učenici neće moći koristiti program. Ukoliko učenik razredne nastave nema 

kod kuće računalo ili pametni telefon, učiteljica će za njega organizirati praćenje putem Viber-

a. 

 

 



Sjednica je završila u 18.45 sati 

 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica: 

Dubravko Leskovar                                                                                     Jasna Vukonić-Žunič                                                                                                                   

 

 

KLASA: 602-01/20-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-20-18 

 

 


