
ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 18.10. 2016. U TRAJANJU OD 17:30 DO 19:30 

Sjednici nije nazočilo četvero učitelja. 

Ravnateljica je pozdravila sve nazočne i predložila sljedeći dnevni red: 

1.    Usvajanje Zapisnika broj 2 sa sjednice Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja 

Dalmatinca Pag održane 21. rujna 2016. godine 

2.     Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag o 

davanju suglasnosti na ocjene ravnateljice Željke Zubović u postupku 

napredovanja učitelja Hrvoja Crljenka u zvanje učitelj mentor 

3.     Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag o 

davanju suglasnosti na ocjene ravnateljice Željke Zubović u postupku obnavljanja 

zvanja stručni suradnik mentor, stručne suradnice knjižničarke Ivanke Majić 

4.     Vrednovanje i samovrednovanje rada učitelja/ opažanje nastave/ raspored 

opažanja nastave 

5.     Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag o 

prestanku pohađanja izborne nastave talijanskog jezika učenika 7.a razreda, na 

temeljem članka 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a 

na zahtjev roditelja 

6.     Aktualnosti u projektu E-škole 

7.     Razne informacije 

Ad 1.) U zapisniku broj 2 sa sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Jurja Dalmatinca Pag održane 21. 

rujna 2016. godine izmjenjuje se točka pod brojem 7 i glasi: „Roditelji su išli kod 

gradonačelnika kako bi pronašli rješenje za jednosmjenski rad.“ Nakon toga zapisnik je 

jednoglasno usvojen. 

Ad 2.) Pokrenut je postupak za napredovanje učitelja Hrvoja Crljenka u zvanje učitelj mentor. 

Kroz sve sastavnice koje su propisane Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u 

osnovnom i srednjem školstvu,učitelj je ocijenjen ocjenom izvrstan. Pored tih sastavnica, učitelj 

ima ukupno 39 bodova. Svi nazočni su suglasni o imenovanju učitelja  Hrvoja Crljenka  u 

zvanje učitelj mentor. 

Ad 3.) Knjižničarki Ivanki Majić koja već ima zvanje stručni suradnik mentor pokrenut je 

postupak obnavljanja tog zvanja. Kroz pet sastavnica ocijenjena je ocjenom izvrstan, a u jednoj 

sastavnici ocijenjena je kao vrlo uspješna. Pored tih sastavnica,knjižničarka ima 35 bodova. 

Nitko nije imao primjedbu i svi nazočni su suglasni s ocjenama. 



Ad 4.) Ravnateljica nas je podsjetila zašto se provodi vrednovanje i samovrednovanje rada 

učitelja odnosno opažanje nastave. Ciljevi opažanja nastave su: težnja o podizanju kvalitete 

škole i profesionalni razvoj učitelja. Upoznala nas je s terminima posjeta nastave. 

Ad 5.)  Ravnateljica je pročitala zahtjev roditelja učenika 7.a razreda, B. M. o prestanku 

pohađanja izbornog predmeta talijanski jezik zbog zahtjevnije satnice. Budući da na sjednici 

nije nazočila njegova razrednica Sanja Rumora,učiteljica talijanskog jezika Lorena Palčić 

iznijela je svoje obrazloženje te smatra kako joj je žao zbog prestanka pohađanja talijanskog 

jezika jer je do 7. razreda učenik imao odlične rezultate. Učiteljsko vijeće se složilo s odlukom 

o prestanku pohađanja talijanskog jezika B. M.. 

Ad 6.) Kolegica Božica Oštarić Veršić prezentirala nam je radionice koje nam slijede kroz ovu 

školsku godinu, a vezane su uz projekt E-škole. Teme radionica su: E-učitelj- suvremena 

nastava uz pomoć tehnologije, Primjena scenarija učenja digitalnih alata i obrazovnih trendova, 

Office 365,Videokonferencije u nastavi, Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih 

sadržaja, Korištenje e-Dnevnika, Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja i primjena 

digitalnih obrazovnih sadržaja. Prva radionica je E-učitelj i kreće 05.11.2016. u 9:00 sati. 

Upoznala nas je s online tečajevima koji se planiraju kroz ovu školsku godinu: MOOC 

„Inovativni nastavnici – primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“ , MOOC „Moodle“ te 

webinari „Sigurnost na internetu“, „Intelektualno vlasništvo na internetu“, e – Matica i CMS – 

Classroom Management System.  

Ad 7.) Dogovorili smo se o načinu opravdavanja izostanaka učenika do tri dana. S obzirom da 

je ministarstvo zakonom propisalo da se mora opravdavati pisanim putem, dogovorili smo se 

da će roditelji tog dana kad je dijete ostalo doma, javiti razredniku na službeni e mail (mailove 

čuvati do kraja školske godine) ili telefonskim pozivom na školski broj kako je njihovo dijete 

bolesno. Ukoliko nazovu školu, dijete kad se nakon trećeg dana vrati, treba donijeti pisano 

obrazloženje od strane roditelja. 

Čipkarska sekcija učeničke zadruge sudjelovala je na državnoj smotri učeničkih zadruga u 

Zadru kao škola gost i održala je radionicu Moji prvi punti, a isto tako naša voditeljica učeničke 

zadruge i naš učenik Adrijan Škoda iz 7.b razreda bili su zaduženi za županijski štand što je 

svojevrsno priznanje našoj voditeljici, ali i našoj školi. 

Uspješno je realiziran prvi dio međunarodnog projekta razmjene učenika Pag – Zane. Naši 

učenici su od 29. rujna do 02.listopada posjetili školu u talijanskom gradu Zaneu. 

U srijedu 19. listopada dječji zbor Vijolice će predstaviti slikovnicu i cd „Škola ljubavi“u 

Gradskoj knjižnici Zadar. 

19. listopada u suradnji s Komunalnim društvom Pag i Hrvatskim vodama održat će se 

prezentacija slikovnice i radionice na temu „Vode“ na kojem će sudjelovati učenici od trećeg 

do šestog razreda. 

Pojavio se problem kod određivanja što je „blic test“. Kakav je to oblik provjeravanja? Ako je 

to kratka provjera znanja tada ulazi u vremenik pisanih provjera, ako nije onda ne bi smjela 



rezultirati ocjenom. Ravnateljica je donijela odluku kako će se na slijedećoj sjednici usuglasiti  

što je „blic test“ i na koji način će se provoditi. 

                   

Zapisničar: 

Ana Kuković Borgelott 


