
Zapisnik broj 2  sa  sjednice  Učiteljskog vijeća  OŠ  Jurja  Dalmatinca Pag   

održane 21.rujna  2017.godine s početkom u 17.30. h 

 

 

Ravnateljica  škole je na početku pozdravila sve nazočne ,a zatim je predložila slijedeći 

dnevni red:  

 Dnevni red: 

  

1.     Usvajanje Zapisnika broj 1 sa sjednice Učiteljskog vijeća održane 1. rujna 2017. 

godine 

2.     Prijedlog Kurikuluma Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 

2017./2018. 

3.     Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag 

za školsku godinu 2017./2018. 

4.     Donošenje Odluke o donošenju Vremenika pisanih provjera znanja za prvo 

polugodište školske godine 2017./2018. 

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

prestanku pohađanja izborne nastave prema zahtjevu roditelja, na temelju članka 27. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

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

oslobađanju nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenice E.Š. 3 razreda PŠ Povljan i 

učenice Z.F. 5.a razred, na temelju članka 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi i prema preporuci liječnika 

7.     Dogovor o vođenju pedagoške dokumentacije 

8.     Aktivnosti u listopadu 

9.     Razne informacije 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen . 

 

 

 

 



Ad  1 .)  Zapisnik s prethodne sjednice Učiteljskog vijeća poslan je svim članovima 

elektroničkom poštom i objavljen je  na oglasnoj ploči škole. Primjedbi nije bilo te je 

jednoglasno usvojen. 

Ad   2..)  U prijedlogu kurikuluma OŠ Jurja Dalmatinca za 2017/2018.  na početku je 

ravnateljica navela podatke o svim izvannastavnim aktivnostima ,izbornoj,dopunskoj i 

dodatnoj nastavi.Zatim su se još nadopunili podaci o izvanučioničkoj nastavi  u koju 

su uvršteni i posjeti „ Buffallo“ centru i farmi magaraca u Vrsima  za učenike razredne 

nastave. Istaknuto je i da neće biti izleta  8.razreda u Liku koji je predložen na Aktivu 

društvene skupine predmeta u srpnju .I dalje ostaje terenska nastava s posjetom Splitu 

i Omišu od 5. do 7.razreda ,te posjeti Lunu i Novalji,gradskoj knjižnici ,kazalištu 

lutaka (od 1.do 4.razreda )Navedene su  i izvanškolske aktivnosti(izviđači,stolni 

tenis,teniski klub,Glazbena škola ,NK Pag,Plesni studio ,glazbena radionica Gradske 

glazbe Pag,te je ukratko rečeno i o školskim priredbama ,školskoj knjižnici ,školskim 

projektima, i sportskom klubu (rukomet ,odbojka i nogomet) 

Najavljeno je i kako neće biti Večeri matematike u matičnoj školi te u PŠ Povljana i 

PŠ Dinjiška dok će učiteljica Nataša Škoda iz PŠ Vlašići organizirati Večer 

matematike zbog velikog interesa roditelja  

 

 

Ad  3.) U Godišnjem planu i programu škole za 2017/2018.  navedeni su osnovni 

podaci o školi .Broj učenika ,pripravnici itd. Zatim je rečeno kako će biti zatražena 

sredstva za izmjenu elektro instalacija i postavljanju klima-uređaja na prvom katu 

škole.  Plan korištenja IKT u nastavi napravit će se kad se oprema dobivena u projektu 

e- škole bude počela koristiti te će on biti sastavni dio Godišnjeg plana i programa 

rada Škole. Nakon toga ravnateljica je dala pregled tjednih zaduženja za sve učitelje . 

Ad  4.) Nakon što je utvrđeno da su prijedlozi pisanih provjera koje su dali predmetni 

učitelji usklađeni su s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima ocjenjivanja 

u osnovnoj i srednjoj školi Učiteljsko vijeće je donijelo Odluku o donošenju 

Vremenika pisanih provjera znanja za prvo polugodište školske godine 2017./2018. 

Ravnateljica je dala zaduženje učitelju informatike da Vremenik objavi na web stranici 

Škole. 

Ad  5.)   Roditelji učenika A.Š. iz 7.a razreda i učenika A.Š. iz 7.b razreda uputili su 

Učiteljskom vijeću Zahtjev za ispis učenika s nastavnog predmeta informatika. Kao 

razlog ispisa učenika u oba zahtjeva navodi se pad koncentracije, sve lošiji rezultati 

rada na nastavnom predmetu informatika i na ostalim nastavnim predmetima. Učitelj 

informatike prof .Šime Gligora objasnio kako su rezultati tih učenika sve slabiji kao i 

interes za predmet te smatra prijedlog roditelja opravdanim. Učiteljsko vijeće se 

jednoglasno složilo s tim prijedlogom te je na temelju članka 27. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donijelo Odluku o prestanku pohađanja 

nastave informatike na za učenike A.Š. 7.a i A.Š 7.b. 

 



Ad   6.) Učiteljsko vijeće je donijelo Odluku o oslobađanju nastave tjelesne i 

zdravstvene kulture prema preporuci liječnika, a na temelju članka 80. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za učenicu E.Š. 3. razred PŠ Povljana 

do kraja nastavne godine i učenicu Z.F. 5.a razred do kraja prvog polugodišta. 

 

Ad    7.)  Kod vođenja pedagoške dokumentacije u e-dnevnicima bilo je nekoliko 

pitanja.Kako se evidentiraju kratke pisane provjere? Pravilnik o načinima, postupcima 

i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi definira je da se kratka pisana 

provjera mora  upisati  u vremenik pisanih provjera  pet dana prije provođenja. 

Učiteljica Sanja Dobrijević je pitala što je sa bilješkama koje upisuje razrdenik i kako 

to mogu vidjeti roditelji .?Dopunska i dodatna nastava će se i dalje voditi ručno.U e- 

dnevnik se može pisati ali samo kao testna verzija .Zatim je bio upit  što se upisuje 

pod korištenje IKT sredstava. Učiteljica Božica Oštarić Veršić, voditeljica projektnog 

tima u projektu E-škole odgovorila je da se pod korištenjem IKT sredstava 

podrazumijeva samo korištenje u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva ili ishoda 

učenja.  

Ad     8.)  Uz već sve spomenute aktivnosti u listopadu najavljen i ponovni dolazak 

učitelja iz Mađarske.Također je najavljen i seminar poznatog stručnjaka dr. Ranka 

Rajovića u Kneževom dvoru 3.10. u 18.h. 

Sjednica je završila u 19.30. 

Zapisničar : Ivo Bosna  

Ravnateljica: Željka Zubović 

 

  

 

 

 


