
ZAPISNIK BROJ 9  SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE 23.5.2017.  U 17:30 

Nenazočni učitelji: Jelena Dunatov, Dino Surać, opravdano 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje Zapisnika broj 8 sa sjednice Učiteljskog vijeća održane 21. ožujka 2017. 

godine 

3. Izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave  

4. Izvješće realizacije školskog projekta „Volim škoj svoj“ 

5. Analiza upitnika provedenog u postupku Samovrednovanja rada Škole (materijalno 

tehničkih uvjeta i plan razvoja za sljedeće dvije godine) 

6. Promjena radnog vremena školske knjižnice prema prijedlogu Aktiva društvene 

skupine predmeta 

7. Važno iz zakona i pravilnika na kraju školske godine 

8. Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća o pokretanju pedagoške opservacije za 2 učenika 

i reopservacije za 2 učenika s teškoćama 

9. Donošenje Odluke Učiteljskog vijeća o davanju suglasnosti na ocjene ravnateljice Željke 

Zubović u postupku napredovanja učiteljice razredne nastave Sanje Dobrijević u zvanje 

učitelj savjetnik 

10. Razne informacije 

 

AD 1)    Učiteljsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red. 

 

AD 2)    Učiteljsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik broj 8 sa Sjednice Učiteljskog vijeća 

održane 21. ožujka 2017. godine.  

 

AD 3)   Učitelji voditelji terenske nastave dali su izvješće o realizaciji  terenske nastave koje su 

sastavni dio zapisnika. 

Dan je prijedlog da se i ubuduće terenske nastave u predmetnoj nastavi održavaju isti 

dan. Učiteljsko vijeće se složilo s prijedlogom. 

 

AD 4)    Knjižničarka Ivanka Majić izvijestila je Učiteljsko vijeće o realizaciji školskog projekta. 

Istakla je da su zajednički ciljevi projekta kao i pojedinačni ciljevi prema definirani prema 

nastavnim predmetima ili predmetnim područjima uglavnom realizirani. Neke aktivnosti nisu 

realizirane radi prirodnih zakonitosti, neke aktivnosti će se realizirati u idućoj školskoj godini.  

Voditeljica projekta predložila je da se odabere dan na kraju školske godine kada bi se 

predstavilo realizirano te da se ne odgađa prezentacija za iduću školsku godinu radi učenika 



koji završavaju 8. razred, a sudjelovali su u projektu. Učiteljsko vijeće zaključuje da se 

predstavljanje odgodi za sljedeću školsku godinu odnosno za Dan otvorenih vrata, a dio 

projekta koji su realizirali učenici 8. razreda da se predstavi u sklopu redovne nastave na 

nastavnim predmetima iz kojih je dio projekta i realiziran. 

 

AD 5)   Članak 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezuje na 

provođenje procesa samovrednovanja rada. Na temelju toga Školskim kurikulumom je 

predviđen Plan samovrednovanja za školsku godinu 2016./2017. U planu stoji obveza 

upitnikom ispitati   materijalno tehničke uvjete rada. Analiza upitnika provedenog među 

učiteljima i stručnim suradnicima poslužit će kao polazište za izradu Razvojnog plana Škole za 

razdoblje od 2017. do 2019. godine. 

 Analiziran je upitnik proveden na sjednici Učiteljskog vijeća u siječnju kroz PowerPoint 

prezentaciju. Ravnateljica je istaknula koje predložene stavke su odmah ostvarive, koje su u 

realizaciji, a koje će ući u razvojni plan. 

 

AD 6)  Aktiv društvene skupine predmeta predlaže pomicanje radnog vremena školske 

knjižnice prije početka nastave u 7 i 45 kako bi učenici putnici mogli vratiti knjige. 

Knjižničarka Ivanka Majić, slaže se sa prijedlogom te smatra da će statistika pokazati 

učinkovitost pomicanja radnog vremena. 

Ravnateljica je podijelila Upitnik u kojem su učitelji iskazali slažu li se ili ne slažu s prijedlogom. 

Upitnik je sastavni dio Zapisnika te se prilaže u privitku. 

 

AD 7)     Ravnateljica je pročitale važne članke iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i 

srednjoj školi. Posebno se osvrnula na ocjenjivanje učeničkih postignuća na kraju nastavne 

godine te zaključivanju ocjena. (članak 72. – 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi te članak 11. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u 

osnovnoj i srednjoj školi). 

AD 8) Pedagog je predložio pedagoške reopservacije za učenike M.T. i L.D.M. koji sada imaju 

individualizirane oblike rada zbog postojanja teškoća u praćenju redovne nastave. 

Predložena je opservacija za učenike D.M. i B.M. zbog teškoća koje su se pojavile u praćenju 

redovne nastave. Učiteljsko vijeće smatra opravdanim pokretanje postupka pedagoške 

opservacije i reopservacije te je donijelo Odluku o pokretanju istih. 

 

AD 9) Ravnateljica je zatražila suglasnost na ocjene u postupku prijedloga za napredovanje 

učiteljice Sanje Dobrijević u zvanje učitelj savjetnik. Učiteljica je prema članku 5. i 6. Pravilnika 

o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu. Učiteljsko vijeće složilo 

se s ocjenama te dalo suglasnost na njih. Učiteljica je u izvannastavnom stručnom radu 



ostvarila 33 boda te se redovito stručno usavršavala. Prema Pravilniku ostvaruje uvjete za 

napredovanje u zvanje učitelj savjetnik.  

 

AD 10)       U točki razno ravnateljica je obavijestila učiteljsko vijeće da je izašao novi Pravilnik 

o pedagoškoj dokumentaciji te javnim ispravama u školskim ustanovama koji će pripremiti za 

iduću sjednicu Učiteljskog vijeća. 

RTL je u sklopu emisije „Etno sat“ snimio reportažu o radu Učeničke zadruge „Ročelica“ 

odnosno o izradi paške čipke. 

Dječji zbor  „Vijolice“  snimio je spot za pjesmu Torba đačka kojom se predstavio na Hrvatskom 

dječjem festivalu u Zagrebu u studenom 2016. godine. 

 Održan je Stolno teniski turnir u Zatonu na kojem su naši učenici sudjelovali i imali vrlo 

uspješan nastup sa 6 osvojenih medalja.  

Ravnateljica je pročitala pismo učitelja iz Zanea poslano nakon razmjene učenika u sklopu 

Projekta iz Školskog kurikuluma u kojem učitelji zahvaljuju na dobro organiziranom programu 

razmjene i gostoljubivosti. 

Učitelji su obaviješteni o daljnjim sistematskim pregledima za učitelje na koje imaju pravo 

temeljem Kolektivnog ugovora. 

Sjednica je završila u 19.00 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                                  RAVNATELJICA: 

Božica Oštarić Veršić , prof.                                                                      Željka Zubović, dipl. učitelj 

 

 

 U Pagu 23.svibnja. 2017. godine 

 

 


