
Zapisnik broj 1   sa    sjednice  Učiteljskog   vijeća 

održane   1.   rujna   2017.  u  8   sati 

 

Prijedlog  dnevnog   reda: 

1.  Usvajanje   Zapisnika  sa sjednice  Učiteljskog  vijeća   održane  23.   kolovoza   

2017.godine 

2. Najvažnije  iz  Zakona  i  pravilnika  na početku školske  godine 

a) Pravilnik   o  načinima  postupcima  i  elementima vrednovanja  u   osnovnoj  i  srednjoj 

školi 

b)  Pravilnik   o  izvođenju    izleta,   ekskurzija   i drugih odgojno obrazovnih   aktivnosti   

c) Pravilnik o kućnom redu  

d) Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

e) Dogovor o pedagoškoj dokumentaciji 

3.  Korištenje   e-  dnevnika, radionica 

4. Donošenje  Odluka o prestanku   pohađanja   izbornog  predmeta   

5. Raspored prvog   dana   i  prvog   tjedna   nastave 

6.  Raspored  sati  u  predmetnoj  nastavi 

7. Razne informacije 

 

Ad 1. Jednoglasno smo prihvatili Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane 23. 

kolovoza 2017. godine. 

Ad 2. Ravnateljica  je  kroz  Power point  prezentaciju pokazala najvažnije dijelove iz Zakona 

i pravilnika koje trebamo prezentirati na prvom roditeljskom sastanku. 

a) Pravilnik  o  načinima   postupcima  i  elementima vrednovanja  u  osnovnoj  i  srednjoj   

školi 

provodi se   kroz vrednovane,  praćenje, provjeravanje  i  ocjenjivanje.  Kriterije    

ocjenjivanja   izrađuje  učitelj.   Ako učitelj  mijenja kriterije ocjenjivanja ,  izmjene  mora  

predati   ravnateljici.  Roditelji  kriterije   ocjenjivanja  mogu  vidjeti  na   stranici  škole. 

 

b)  Pravilnik   o  izvođenju    izleta,   ekskurzija   i drugih odgojno obrazovnih   aktivnosti 

planira se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada škole za svaki razred. 

Razrednik je na početku školske godine dužan roditelje obavijestiti o predloženom planu 

izvanučioničke nastave. 

 

c) Na  prvom satu razrednika  trebamo   upoznati učenike s Pravilnikom o kućnom redu. 

Staviti naglasak na aktivnosti koje su zabranjene u školi i kako se treba ponašati prema  



školskoj imovini. Ravnateljica dala   prijedlog izmjena o Kućnom redu škole koji se odnose 

na članke 13. , 24 .i  27. 

Izmjene 13. članka  odnose se na izmjenu dijela članka o korištenju prijenosnog računala, 

mobitela, MP3, MP4 i drugih  sličnih uređaja.  

24. članak odnosi se na nošenje dnevnika i imenika unutar i izvan škole. S obzirom da ćemo 

od ove godine koristiti e-dnevnike,  ravnateljica je predložila da se taj članak obriše. 

27. članak odnosi se na individualne razgovore. S obzirom da ćemo koristiti e-dnevnike, 

ravnateljica je predložila brisanje dijela članka. 

Sa svim prijedlozima promjena, složili su se  svi članovi Učiteljskog vijeća. 

 

d) Pravilnikom o kriterijima izricanja pedagoške mjere definirana je svaka pedagoška mjera, 

ovisno o stupnju neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja svake  pedagoške mjere, učenik  i 

roditelj moraju više puta kontaktirati s pedagogom i ravnateljicom. Pedagošku mjeru možemo 

izreći odmah, ako se roditelji ne odazovu opomenama. 

Došlo je do izmjene  4. članka koji govori o izostancima učenika. 

Ako učenik izostane s nastave, roditelj može opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do 

tri uzastopna  radna dana, bez liječničke ispričnice ,na bilo koji način. 

Način opravdavanja izostanka prema Statutu OŠ Jurja Dalmatinca Pag ovisi o broju dana 

izostanka učenika. Unaprijed se treba tražiti pisanu dozvolu od razrednika 3 dana prije 

učenikova izostanka, osim u hitnim slučajevima na dan izostanka. Od ravnatelja 7 dana prije 

učenikova izostanka, a od  

Učiteljskog vijeća 30 dana prije učenikova izostanka. 

Rok za dostavu ispričnice je 5 radnih dana od povratka djeteta u školu. 

Za izostanak koji je dulji od 3 dana roditelj je dužan javiti razlog izostanka najkasnije trećeg 

dana izostanka. 

e) Dogovor o pedagoškoj dokumentaciji ćemo realizirati na idućoj sjednici, kada vidimo što 

se sve unosi u e-dnevnik. 

 

Ad 3. Korištenje   e-  dnevnika 

a) Na prvom roditeljskom sastanku moramo upoznati roditelje o uporabi e-dnevnika u našem 

radu. Da bi mogli pristupiti e- dnevniku i pratiti učenika, moraju donijeti u školu OIB ili 

pristupiti aplikaciji E-građanin. Lozinku će dobiti roditelji  i učenici. U  e-dnevnik roditelj 

može ući i s učeničkom lozinkom. Postoji mogućnost da učenik izgubi svoju lozinku. Zato je 

puno bolje da roditelji imaju svoju, u slučaju da učenici izgube svoju. 

b) Nakon sjednice Učiteljskog vijeća održati će se druga radionica za korištenje e- dnevnika 

za učitelje koji nisu razrednici.  

Da bi mogli koristiti tablete u nastavi, moraju se deblokirati. Doći će stručna osoba koja će ih 

deblokirati i  pripremiti za rad. 

 

 

Ad 4. Na temelju članka 27.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenik 

može prestati pohađati izborni predmet na temelju pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se 

mora dostaviti učiteljskom vijeću do 15.kolovozatekuće školske godine za sljedeću godinu. 

Zahtjev je u zakonskom roku dostavilo četiri roditelja: 

L. F. 5.razred- talijanski jezik 

R. B. 5.razred- talijanski jezik 

L. V. 6.a razred- informatika 



K. S. 8.a razred- informatika 

Za dvije učenice 8.a.razrednog odjela, H. M. i I. S. roditelji su zatražili odobrenje za 

pohađanje nastave vjeronauka. Odobrenje pohađanja izborne nastave prema Zakonu o odgoju 

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne mora donijeti Učiteljsko vijeće. Učenice mogu 

ponovno pohađati izborni predmet. 

 

Ad 5. U ponedjeljak 4.rujna počinje nastava. Predmetna nastava u matičnoj školi i područne 

škole počinju s nastavom u 8 sati. Razredna nastava u matičnoj školi počinje u 10.30. U 

ponedjeljak će svi razredi po rasporedu imati dva sata razrednika. Raspored polaska  autobusa 

je na oglasnoj ploči. 

Prvi razredi će odraditi sve sate po rasporedu do velikog odmora. Četvrtak i petak će raditi do 

16.30. 

 

Ad 6. Raspored sati u predmetnoj nastavi, ravnateljica će podijeliti nakon Učiteljskog vijeća. 

 

Ad 7. 

Ravnateljica je zatražila ponude za sistematski pregled učitelja koji imaju pravo na to. 

Razmotriti će ponude i donijeti odluku te obavijestiti učitelje. 

 

Sjednica je završila u 9.00 sati 

  

Zapisničar : Nataša Škoda 

 

Ravnateljica: Željka Zubović  

 

 

 

 

     


