
ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 21. rujna 2016. godine 

 

Ravnateljica škole pozdravila je sve nazočne i predložila sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika broj 1 sa sjednice održane 1. rujna 2016. godine 

2. Prijedlog godišnjeg plana i programa rada škole Osnovne škole Jurja Dalmatinca za 

2016./2017. godinu 

3. Donošenje okvirnog vremenika pisanih provjera Osnovne škole Jurja Dalmatinca za 

2016./2017. godinu 

4. Donošenje odluke o prestanku pohađanja informatike učenika 7. A razreda F. S. 

5. Donošenje odluke o oslobađanju tjelesne i zdravstvene kulture učenice E. Š. prema 

članku 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

6. Organizacija Dana kruha 

7. Razne informacije 

Ad 1) Zapisnik sa sjednice 1. rujna jednoglasno je usvojen obzirom da nije bilo primjedbi ni 

dopuna. 

Ad 2) Ravnateljica je uz Power Point prezentaciju prezentirala prijedlog godišnjeg plana i 

programa rada škole za 2016./2017. godinu. 

Prezentirani su:  

- Podaci o uvjetima rada (podaci o upisnom području, prostorni uvjeti, plan obnove i adaptacije - 

izmjena fasade i krovnih oluka, projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade, uređenje školskog 

dvorišta i školskog igrališta i prostora oko dvorane) 

- Podaci o izvršiteljima poslova 

- Godišnji kalendar rada 

- Podaci o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada 

- Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno – obrazovnog rada 



- Planovi rada ravnatelja, učitelja odnosno nastavnika te stručnih suradnika (defektologa, 

pedagoga te knjižničara), plan rada tajništva, računovodstva, školskog liječnika, Školskog 

odbora, Učiteljskog vijeća, Razrednih vijeća, plan rada razrednika, Vijeća roditelja, Vijeća 

učenika 

Ravnateljica je navela plan stručnog usavršavanja, radionica u sklopu projekta e-škole. 

Navela je da ćemo izabrati teme koje su nam najkorisnije te da ćemo o tome detaljnije na 

sljedećoj sjednici. 

Ravnateljica je uz Power Point prezentaciju prezentirala i Školski kurikulum Osnovne 

škole Jurja Dalmatinca. Prezentirani su podaci o izbornoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj 

nastavi, izvanučioničkoj nastavi, izvannastavne aktivnosti u razrednoj i predmetnoj 

nastavi, učenička zadruga ,,Roćelica'', školski sportski klub ,,Bura''. Navedeni su planirani 

školski projekti i školske priredbe. Ravnateljica je navela analizu nastavnog procesa, 

razvojni plan i program te plan samovrednovanja također kao dijelove Školskog 

kurikuluma. 

Što se tiče plana kulturne i javne djelatnosti, ravnateljica nam je podijelila tablicu s 

aktivnostima iz Školskog kurikuluma. 

Dogovorili smo da će 28. 4. 2017. biti datum za planiranje izleta i terenske nastave. U 

slučaju lošeg vremena odgodit će se za 5. mjesec. 

Ad 3) Pedagog je iznio vremenike pisanih provjera. Rekao je da su svi učitelji predali 

vremenike na vrijeme te su vremenici usklađeni s Pravilnikom o načinima, postupcima i 

elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi, na temelju čega je Učiteljsko vijeća 

donijelo Odluku o donošenju vremenika pisanih provjera za 1. polugodište školske godine 

2016./2017. 

Ad 4) Ravnateljica je pročitala zamolbu roditelja učenika 7. A razreda F. S. o prestanku 

pohađanja predmeta informatike. Budući da sjednici zbog bolesti nije prisustvovala njegova 

razrednica S. Rumora, profesor iz informatike je pored zamolbe roditelja iznio poteškoće 

učenika (česte glavobolje i sl.) zbog kojih nije postizao rezultate koje je očekivao. 

Učiteljsko vijeće se složilo s odlukom o prestanku pohađanja informatike učenika F. S.  

Ad 5) Ravnateljica je pročitala zahtjev liječnice kojim se traži oslobađanje predmeta tjelesne i 

zdravstvene kulture učenice 2. razreda PRO Povljana E. Š. koja boluje od pseudoartroze. 

Učiteljsko vijeće je donijelo odluku o oslobađanju učenice od pohađanja nastave tjelesne i 



zdravstvene kulture prema preporuci liječnika, a temeljem članka 80. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Ad 6) Na sjednici je odlučeno da će se Dani kruha u gradu Pagu obilježiti 24. 9. 2016., a 

sudjeluju svi učenici od 1. do 8. razreda sa svojim razrednicima.  

Područne škole će obilježiti Dane kruha prema rasporedu koji će biti dogovoren s roditeljima i 

usklađen s razrednim kurikulumima.. Učiteljice iz područnih škola su odlučile:  

PŠ Dinjiška – 25. 9. ,                 PŠ Povljana – 8. 10.,                         PŠ Vlašići – 9. 10. 

Ravnateljica je navela da taj dan evidentiramo u dnevniku kao radni nenastavni dan. 

Ad 7) - U sklopu projekta razmjene učenika Pag – Zane, učenici 7. razreda putuju u talijanski 

grad Zane.  Putovanje će se realizirati  29. 9. – 2. 10. 2016. godine. 

- Ravnateljica je izvijestila sve nazočne da su na inicijativu roditelja i učiteljica razredne 

nastave, predstavnici roditelja učenika od 1. - 4. razreda, predsjednik Vijeća roditelja te 

predstavnica učiteljica razredne nastave Sanja Dobrijević, posjetili gradonačelnika grada Paga 

vezano uz projekt izgradnje škole. Roditelji su predložili ideje o projektu, a cilj je da se nastava 

izgradnjom škole održava u jutarnjoj smjeni, a ne u popodnevnoj kao do sada. 

- Ravnateljica je iznijela molbu iz grada Paga i grada Szigetvara iz Mađarske (hrvatski 

iseljenici) koji inače dolaze u odmaralište Hrvata iz Mađarske ,,Zavičaj'' u Vlašićima, kojom 

mole dva sata slušanja nastave na hrvatskom jeziku u našoj školi.  

Učiteljko vijeće je prihvatilo molbu.  

- Učitelj H. Crljenko iznio je primjedbu u vezi školskih e-novina ,,Točka'' gdje nisu navedeni 

rezultati natjecanja iz povijesti i tehničke kulture, pored drugih rezultata iz drugih predmeta koji 

su navedeni. Učitelj je iznio da vjeruje da se propust slučajno dogodio i da  pripazimo u daljnjem 

radu budući da to učenicima mnogo znači pogotovo kada su postignuti visoki rezultati. 

Učiteljsko vijeće se složilo s primjedbom i dogovoreno je da će se propust ispraviti i učenicima 

iznijeti isprika. 

- Učiteljica Alenka Fabijanić iznijela je primjedbu na neuredne učionice koje učenici predmetne 

nastave ostave iza sebe (papirići ispod klupe, žvakaće gume, neobrisana školska ploča). 

Spremačice ne stignu počistiti učionice, budući da učenici razredne nastave odmah ulaze u te 

učionice nakon učenika predmetne nasrave. Obzirom na navedeno, dogovoreno je da će učitelji 



predmetne nastave pripaziti na urednost učionica tj. upozoriti učenike da svatko brine o svom 

radnom prostoru, a i redari također koji između ostalog i imaju tu ulogu u učionici.  

 

Zapisničar: Adriana Karavanić Kustić  

 

 

Ravnateljica: Željka Zubović 


