
Zapisnik 3.  sjednice Učiteljskoga vijeća održane 2. listopada 2019. 

 

Početak sjednice: 13.15 sati                 

Nazočni: svi članovi Učiteljskoga vijeća i stručne službe škole 
Sjednicu vodi ravnateljica Škole Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ. 

 

Sjednica Učiteljskoga vijeća započela je u 14.10 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice održane 12. rujna 2019. 

2. Predstavljanje novih kolegica – Tina Fabijančić 

3. Školski dokumenti- predstavljanje i prihvaćanje 

4. Povjerenstvo za provedbu natječaja iz biologije i talijanskog jezika 

5. Vremenici pisanih radova- dogovor 

6. Izvannastavne aktivnosti i drugo – vođenje evidencije-dogovor 

7. Primjereni oblici školovanja za učenike s Rješenjem 

8. Terenska nastava- pozdrav jeseni (RN)- 18. 10.- pratnja 

9. Dan bijelog štapa- 15. listopada 2019. 

10. Festival prava djeteta- Cinestar-22.10.-pratnja 

11. Zamolba roditeljice učenika Luke Prpića, 5. razred za naknadnim uključivanjem i 

nastavu talijanskog jezika 

Ad 1.) Učiteljsko vijeće nije imalo primjedbi na zapisnik sa sjednice održane 12. rujna 2019.  

Ad 2.) Ravnateljica je Učiteljskom vijeću predstavila novu kolegicu iz Hrvatskog jezika Tinu Fabijančić. 

Zaželjela joj je dobrodošlicu u kolektiv Škole s nadom da će se brzo snaći u novom radnom kolektivu i 

prostoru.   

 

Ad 3.) Ravnateljica je predstavila Učiteljskom vijeću dokumente za ovu školsku godinu: Školski kurikul 

i Godišnji plan i program. Zahvalila je svima što su se pridržavali dogovorenih rokova. Ravnateljica se 

zahvalila kolegi Dubravku Leskovaru koji je pomogao u uređivanju dokumenata. Dokumenti će biti 

dostupni na mrežnoj stranici Škole nakon što ga prihvati Školski odbor.   

 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće jednoglasno je podržalo i suglasilo se s novim školskim dokumentima.  

 

Ad 4.) Na prijedlog ravnateljice imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu i odabir kandidata za 

upražnjeno radno mjesto Učitelj/ica prirode i biologije na nepuno neodređeno vrijeme te natječaj koji 

će uskoro uslijediti za Učitelja/icu talijanskog jezika na određeno vrijeme do povratka djelatnice s 

bolovanja. Povjerenstvo za učitelja/icu prirode i biologije čine: Ticijana Padovan, učiteljica prirode i 

biologije u OŠ V. Car Emin u Lovranu, učiteljica kemije u OŠ Pećine, Diana Kužić te stručna suradnica 

Škole Slavica Rumora. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu Talijanskog jezika čine djelatnice OŠ Pećine: Dorotea 

Scopich, učiteljica talijanskog i engleskog jezika, stručna suradnica Slavica Rumora i Snježana Sabljak 

(uz. Tina Fabijančić), učiteljica hrvatskog jezika.  

 

Ad 5.) Ravnateljica je zamolila učitelje da se pridržavaju dogovora vezano uz objavu vremenika pisanih 

radova u e-dnevniku. Vremenici se objavljuju do 4. u mjesecu za narednih mjesec dana. Sukladno 

Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i elementima praćenja učeničkih postignuća u OŠ i SŠ 

korekcije vremenika vrše se u dogovoru predmetnog učitelja, razrednika i stručne suradnice 

pedagoginje.  



Ad 6.) Na sjednici je dogovoreno da će se još ove nastavne godine Izvannastavne aktivnosti voditi u 

žutim bilježnicama. Za dopunsku i dodatnu nastavu potrebno je otvoriti u e-dnevniku kombiniranu 

grupu. Dogovoreno je da se za pomoć obrate administratoru tj. učiteljici Maji Vižentin.  

Ad 7.) Ravnateljica je zamolila sve učitelje da svoje obveze vezano uz prilagođene i individualizirane 

programe rada učenika s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja dostave stručnoj suradnici 

pedagoginji u dogovoreno vrijeme kako bi pozvali roditelje da potpišu iste. Pedagoginja je zamolila za 

ažurnost u izradi programa za djecu s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja. 

Ad 8.) Dana 18. listopada planirana je terenska nastava na otok Krk: „Pozdrav jeseni“.Tijekom nastave 

posjetili bi Osnovnu školu Dobrinj gdje bi se održalo druženje s učenicima i sportske igre u prirodi. U 

pratnji osim učiteljica ide ravnateljica Jasna Vukonić-Žunič. 

Ad 9.) Učenici 4. razreda obilježit će Dan bijelog štapa posjetom Udruzi slijepih i slabovidnih osoba u 

PGŽ. Toga dana odigrat će zajedno s članovima udruge nekoliko različitih igara kako bi se 

senzibilizirali na potrebe i teškoće slijepih i slabovidnih u našem okruženju. Učenike vodi učiteljica 

Christiana Jelača. 

Ad 10.) Dana 22. listopada 2019. u TWC Rijeka u  Cinestaru, održava se Festival prava djeteta. 

Učenici 6. i 7. razreda koji su uključeni u projekt „Senzibilizacijom do integracije“ poći će u pratnji 

učitelja škole na besplatnu kino projekciju. U pratnji su učiteljice i stručne suradnice: Rumora, 

Milković, Šlosar, Bajić, Komelenac.    

Ad 11.) Mama učenika Luke Prpića obratila se Učiteljskom vijeću sa zamolbom da se učenik 

naknadno upiše na nastavu Talijanskog jezika. Učiteljsko vijeće izašlo je roditeljici u susret i odobrilo 

upis učenika.  

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće odobrilo je naknadni upis učenika Luke Prpića na izbornu nastavu 

Talijanskog jezika 

Sjednica je završila u 14.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                         Ravnateljica:  

                                                                                                             

Jadranka Herceg                                                                                        Jasna Vukonić-Žunič 

 

 

KLASA: 602-01/19-02/1 

URBROJ: 2170-55-01-19-14 
 


