
                                

 

                                   ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

                                                    održane  u četvrtak, 26.1.2017.  

 

Sjednica je započela u 17:30. 

 

Na početku je ravnateljica pozdravila sve prisutne i predstavila kolegicu Kristinu Matek ,  

zamijenu kolegici Teni Ormuž koja se priprema za stručni ispit. 

 

  

Ravnateljica je predložila dnevni red: 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag,  

održane 11.1.2017.godine 

2. Vrednovanje učenika s teškoćama-donošenje zaključka 

3. Provođenje postupka samovrednovanja rada Škole prema Planu samovrednovanja/Tematska  

cjelina:Materijalno-tehnički uvjeti, provođenje upitnika 

4. Donošenje vremenika pisanih provjera znanja za drugo polugodište školske godine 2016./2017. 

5. Osvrt na zaključke održanih aktiva 

6. Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag o davanju suglasnosti na 

ocjene ravnateljice Željke Zubović u postupku obnavljanja zvanja učitelj mentor, učiteljice razredne 

nastave Sanje Dobrijević 

7. Razne informacije 

 

 

 

 

Ad 1.  

Ravnateljica je izvjesila da je zapisnik sa sa sjednice Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca 

Pag,  održane 11.1.2017.godine bio na oglasnoj ploči u zbornici te upitala da li ima potrbe za izmjenom ili 

dopunom zapisnika. Kako nije bilo komentara, zapisnik je jednoglasno usvojen. Jednoglasno je usvojen i  

predloženi dnevni red. 

 

 

 

Ad 2.  

Ravnateljica je izvjestila kako je na svim aktivima u našoj školi provedena rasprava o vrednovanju učenika s 

teškoćama te su zaključci aktiva gotovo identični- u kriterijima o vrednovanju  učenika predlaže se uvesti 

napomenu da se učenici s teškoćama individualno ocjenjuju prema teškoćama. 

Ravnateljica je pročitala i odgovor savjetnice za defektologe, gospiđe Luči Lončar koja je navela “ načini i 

postupci vrednovanja trebaju biti u skladu s preporukom stručnog tima za pojedino područje, primjeren 

stupnju i vrsti teškoće te biti jasni svim sudionicima u procesu vrednovanja.”  

Savjetnica je još navela kako je “najvažnije da vrednovanje bude u skladu s postavljenim ciljevima” 

Članovi Učiteljskog vijeća su komentirali kako se odgovor gospođe Lončar slaže s zaključcima aktiva. 

Na temelju zaključaka s aktiva, ravnateljica u suradnji s defektologinjom  je donijela prijedlog teksta koji će 

se kao zaključak unijeti u kriterije vrednovanja učenika. 



 

“ Praćenje i ocjenjivanje učenika s teškoćama provodit će se sukladno odredbama članka 5. Pravilnika o 

načinima postupcimaiI elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednoj školi te Pravilnika o 

osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama. 

Načini i oblici provjeravanja bit će primjereni učeniku i njegovim specifičnostima, djelovat će afirmativno i 

poticajno na učenike, kako bi kvalitetno iskoristili očuvane sposobnosti i razvili nove.  

Pojedina vrsta teškoća u razvoju i njihove posljedice na psihofizički razvoj nalažu posve određene načine 

primjene praćenja, provjeravanja, ispitivanja i ocjenjivanja, ponajprije uzimajući u obzir intelektualne           

( mentalne) sposobnosti i mogučnosti učenika  mogući način komuniciranja- izražavanja(usmeno, pismeno, 

gestom, praktičnom izradbom i sl.) 

Osnovni kriterij za vrednovanje učenika s teškoćama u razvoju treba proizlaziti iz usvojenosti ishoda učenja 

koji su planirani u individualnom odgojno-obrazovnom planu za svakog pojedinog učenika. Učenik s 

teškoćama u razvoju se uspoređuje sa samim sobom, a njegov uspjeh se vrednuje  u kontekstu njegovih 

odgojno-obrazovnih potreba.”  

Ravnateljica je naglasila ukoliko se učitelji ne slažu s prijedlogom mogu ga napisati samostalno aukoliko se 

u prijedlog moraju dodati neke specifičnosti nastavnog predmeta učitelji će to napraviti na podaktivima. 

Ravnateljica je izvjestila da je rok za predaju dorađenih  Kriterija vrednovanja do 3.2.2017. u digitalnom 

obliku. 

Ravnateljica je pročitalai i prijedlog Aktiva društvene grupe predmeta da se IOOP izrađuje tromjesečno te 

prijedlog dala na razmatranje. Kako se prema Pravilniku IOOP mora dati na uvid roditelju tijekom prve 

polovice polugodišta donešen je zaključak da se IOOP izrađuje polugodišnje. 

 

 

 

Ad 3. 

Ravnateljica je izvjestila Učiteljsko vijeće da je ove godine u Planu samovrednovanja rada Škole uvid u 

materijalno-tehničke uvjete škole te da u vrednovanju sudjeluju svi sudionici uključeni u njegovo 

definiranje, praćenje i procjenu. Cilj je potaknuti veću samoinicijativnost i  kreativnost, poboljšati standard 

učenja i poučavanja.Ravnateljica je podijelila upinike koje su članovi Učieljskog vijeća ispunili. 

 

 

 

 

Ad 4.  

Vremenik za pisanie provjere znanja za drugo polugodište školske godine 2016./2017. je donešen jer su 

prijedlozi vremenika usklađeni s Pravilnikom o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u 

osnovnim i srednjim školama kako je izvjestio pedagog Igor Gubić. Ravnateljica je dala zaduženje da se 

vremenik postavi na web stranicu škole do 27.1. 2017.god. 

 

 

Ad 5. 

Jedan od oblika prikupljanja podataka jesu i zaključci donešeni na aktivima koje je ravnateljica I pročitala. 

- Aktiv društvene skupine predmeta je predložio nabavku nastavnih materijala za rad učenika koji 

nastavu prate prema IOOP-u; predloženo je da projekt “ Volim škoj svoj”svoj završni dio prezentira 

na božićnoj priredbi 2017./2018. godine 

- Aktiv prirodne skupine predmeta je izvjestio kako su kabineti geografije, tehničke kulture,kemije i 

biologije neuvjetni za rad sa stanovišta zaštite na radu 

- Aktiv razredne nastave je donio zaključke o stručnim usavršavanjima učitelja razredne nastave na 

Aktivu; dogovorene su aktivnosti u projektu “Volim škoj svoj” prijedlozi za sudjelovanje u 

karnevalu; izmijenjeni su primjeri dobre prakse 



Predloženo je i populariziranje školske zadruge Ročelica kao prijedlog za podizanje kvalitete škole.  

Populariziranje kroz niz aktivnosti koji bi motivirali učenike te sazivanje sastanaka. 

Kolegica Antonija Škoda je predložila da se uvede domačinstvo kao INA u kojoj bi sudjelovali nastavnici 

prema svojim sposobnostima i znanjima i kroz praktičan rad prenjeli znanje učenicima. Predložila je da 

jedan kolega bude koordinator . treba pripremiti plan, a ravnateljica je predložila da se obavi anketa 

zainteresiranosti učenika  za sljedeću školsku godinu. 

Predloženo je i pomicanje radnog vremena školske knjižnice na 7:45 Ravnateljica je rekla da treba prvo 

utvrditi opravdanost prijedloga provođenjem upitnika među roditeljima i učenicima. 

Ravnateljica je izvjestila da će se neki od prijedloga pokušati primjeniti tijekom ovog polugodišta, ali i da će  

se pokušati pronaći I neki drugi izvori financiranja( grad, natječaji, sponzori) 

 

 

 

Ad 6.  

 

Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag o davanju suglasnosti na ocjene 

ravnateljice Željke Zubović u postupku obnavljanja zvanja učitelj mentor, učiteljice razredne nastave Sanje 

Dobrijević 

Ravnateljica je Učiteljsko vijeće izvjestila o ocijenama i mišljenju u postupku putem prezentacije. 

Kolegica Sanja Dobrijević je iz svih komponenti potrebnih za obnavljanja zvanja učitelj mentor dobila 

ocjenu izvrstan. Učiteljsko vijeće jednoglasno je dalo suglasnost na ocjene u procesu obnavljanja zvanja 

učitelj mentor za učiteljicu razredne nastave Sanju Dobrijević. 

 

 

 

 

Ad 7. 

Razne informacije 

Ravnateljica je izvjestila Učiteljsko vijeće da je škola dobila donaciju od 6 robota te se uključila u STEM 

auto projekt- o tome je trebala izvjestiti kolegica Medina Bračković, ali je bila opravdano odsutna pa će to 

učiniti na idućem Učiteljskom vijeću. 

Ravnateljica je izvjestila i da je u pripremi dokumentacija za energetsku obnovu zgrade matične škole te da 

je u zbornici škole novo računalo,Ravnateljica je zamolila sve koji će se koristit s tim računalom da ga  

redovito “čiste”, tj brišu nepotrebne datoteke te napomenula da je ured defektologinje slobodan za korištenje 

nastavnicima za pripremanje nastave svakoga dana osim srijede ujutro i četvrtka poslijepodne, što su 

nastavnici s odobravanjem prihvatili te napomenula da se u subotu 20.1.2017. održava radionica u sklopu 

projekta E-škole Korištenje alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja-Libar od 9-14:00. 

 

                                                                                                     

   Zapisničar: Antonija Maržić 

 


