
ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA 

održane 15.prosinca 2016. u 17.45sati 

 

                                                                                                                 

                 R.br.:  4    /2016. 

 

 

Ravnateljica Škole pozdravila je prisutne i predložila sljedeći dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane 18.10.2016. 

2. Natjecanja i smotre 

- Vremenik natjecanja 

- Odluka o imenovanju povjerenstava za provedbu natjecanja na školskoj razini 

3. Organizacija Dana otvorenih vrata Škole 

4. Raspored za popis inventara 

5. Donošenje Odluke o početku pedagoške opservacije za učenike  

6. Zaduženja učitelja i stručnih suradnika računalnom opremom prema projektu E-škole i 

aktualnosti u projektu 

7. Zaduženja učitelja i stručnih suradnika preko zimskih praznika 

8. Razmatranje Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz odluku o 

početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika 

osnovnih i srednjih škola za šk.god. 2016./2017. 

9. Razne informacije 

 

Ad. 1.  

Prihvaćen je zapisnik sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane 18. listopada 2016. 

 

Ad..2. 

Vremenik natjecanja i smotri za 2017. godinu prema tablici Agencije će biti na oglasnoj ploči. 

Odluka o imenovanju članova povjerenstava za natjecanja: stalni članovi povjerenstava za sva 

natjecanja su Željka Zubović, predsjednica i Igor Gubić, stalni član, a za pojedino natjecanje 

treći član povjerenstva su:  

informatika – Ivana Vrban 

matematika – Ivana Vrban 

tehnička kultura – Šime Gligora 

engleski jezik – Anthony Buljanović 

talijanski jezik – Hrvoje Crljenko 

povijest – Ljiljana Martinović 

vjeronauk – Ivona Maržić 

geografija – Lidija Crnković 

biologija – Jelena Dunatov 

fizika – Medina Bračković 

Za likovne natječaje član povjerenstva je Antonija Maržić, a za foto natječaj koji je u okviru 

organizacije Mladih tehničara trebao bi član povjerenstva biti i učitelj likovne kulture kako bi 

procijenio vizualnu i umjetničku vrijednost fotografije. 

Sva natjecanja na školskoj razini provodi pedagog, prijavljuje učenike za školsku razinu 

natjecanja Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Zadarske županije ili Zajednici tehničke 

kulture, prati elektroničku poštu i datume prijava. Mentori trebaju dostaviti pedagogu popis 

učenika za natjecanje na školskoj razini. Natjecanje iz matematike u 4.raz također treba 

prijaviti u zadanom roku. 

 



Ad. 3. 

Dan otvorenih vrata Škole bit će 20. prosinca ( utorak):  

16.15 – uvodni program: pozdrav i podjela zahvalnica roditeljima koji su sudjelovali na  

božićnoj priredbi i koji su sudjelovali u izradi božićnih ukrasa i kolača (popise tih roditelja će 

dostaviti razrednici). Roditelji učenika 1. raz.sudjelovali su u radionici izrade ukrasa u razredu 

i oni će svi dobiti pohvalnice. 

16.30 – roditeljski sastanci. U područnim školama roditeljski sastanci će biti prema rasporedu 

razrednika 

17.15 – individualni razgovori s učiteljima i stručnim suradnicima 

17.30 – sastanak Vijeća roditelja 

Raspored učionica za roditeljske sastanke, kao i raspored učitelja za individualne razgovore s 

roditeljima bit će na oglasnoj ploči. 

Nastava u popodnevnoj smjeni će biti do 16.25. 

 

Ad. 4.  

Popis inventara provest će se do 23. prosinca u timovima. Raspored timova bit će na oglasnoj 

ploči. 

 

Ad. 5. 

Od više učenika koji su bili predloženi za pedagošku opservaciju na razrednim vijećima su 

prema određenim prioritetima predloženi učenici i donijeta je Odluka o početku pedagoške 

opservacije za ove učenike: 

1. L.Š., 7.b 

2. I.H., 5.a 

3. L.H., 5.a 

4. R.R., 4.r. PŠ Povljana 

5. M.C., 3.r. 

6. M.D., 4.r. 

Reopservacije: 

1. L.D. M., 6.r. – reopservacija s ciljem prilagodbe hrvatskog i engleskog jezika 

2. L.F., 4.r 

3. K.F., 7.b 

4. M.T., 6.r. 

 

Ad. 7. 

Zaduženja učitelja i stručnih suradnika preko zimskih praznika 

Zadnji da 1. polugodišta 23. prosinca nastava će biti organizirana u jednoj smjeni, od 8.00 do 

11.30. Bit će poklapanja u nastavi vjeronauka pa to treba uskladiti. Nakon 4. sata dogovoren 

je blagoslov Škole. 

Raspored učionica i vozni red autobusa bit će na oglasnoj ploči. 

U područnim školama nastava će biti 4 sata. 

Zimski odmor učenika traje do 11. siječnja. 

U utorak, 10. siječnja od 9.00 do 14.00 sati održat će se druga radionica u sklopu E-škole 

(Office 365) 

U srijedu 11. siječnja u 8.30 održat će se sjednica Učiteljskog vijeća na kojoj će 

defektologinja održati predavanje o kriterijima ocjenjivanja za učenike s teškoćama, a nakon 

toga će se održati aktivi na kojima će učitelji podijeliti zaduženja i razmotriti na koji način će 

se izraditi kriteriji ocjenjivanja učenika s teškoćama prema Čl.5 Pravilnika za vrednovanje 

učenika s teškoćama. Uz Smjernice za ocjenjivanje učenika s teškoćama za izradu kriterija 



ocjenjivanja za učenike s teškoćama savjetovat ćemo se sa defektologinjom i savjetnicom za 

defektologe. 

Kriteriji ocjenjivanja koji su uzeti na razradu treba vratiti na početku 2. polugodišta i staviti ih 

na Web stranicu Škole  

Do 15. siječnja treba izraditi okvirni vremenik pisanih provjera za 2. polugodište. 

 

Ad. 8. 

Pročitana je Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz odluku o početku i 

završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih 

škola za šk.god. 2016./2017. Daje se mogućnost školskim odborima da donesu odluku o 

početku drugog polugodišta 16.01.2017. 

Mišljenje osnivača donijeto je 1. lipnja 2016. kad je donijeta Odluka o početku i završetku 

nastavne godine, kao i o početku 2. polugodišta tj. da 2. polugodište traje od 12.01. do 

14.06.2017.  Zadarska je županija, kao osnivač prepustila školama, odnosno školskim 

odborima donošenje odluke o početku 2. polugodišta. Na području Zadarske županije 53% 

škola teži da 2. polugodište počne 16.siječnja.  

Prema Odluci Ministra o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju 

odmora učenika u šk. god. 2016./2017 ima 180 nastavnih dana. 

Prema Godišnjem planu i programu Škole koji je na početku školske godine donio Školski 

odbor planirano je 177 nastavnih dana (minimum je 175). Jedan nenastavni dan planiran je uz 

blagdan Svih Svetih, jedan nenastavni dan planiran je za izlet i jedan za Dan škole. Dva dana 

ostavljena su za eventualno provođenje vanjskog vrednovanja ili za slučaj bilo kakve 

izvanredne situacije koju ne možemo predvidjeti niti planirati. 

Ako ćemo predložiti da nastava u 2. polugodištu počne 16.01., dakle da su 2 dana nenastavna, 

treba prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja uputiti Školskom odboru. Nakon upita što 

dobivamo, a što gubimo ako su 13. i 14. nenastavni dani većina učitelja je glasovala da 

nastava počinje 12. siječnja. Ako neki učenik ide na put i neće biti na nastavi tih dana roditelji 

trebaju tražiti odobrenje razrednika. Ovu odluku treba roditeljima reći jasno i argumentirano 

na roditeljskim sastancima koji će biti 20. 12. Tada će roditelji iznijeti svoj stav kojim će 

predstavnik roditelja nastupiti na sjednici Vijeća roditelja. 

 

Ad. 9. 

Razne informacije: 

-  Večer matematike održala se je 1. 12. 

-  Školska božićna priredba održala se je 9.12. Tom prilikom od prodaje božićnih ukrasa 

prikupljeno je 1233,00 kn za zadrugu. 

-  Vjeroučiteljica je organizirala uključivanje učenika u Caritasovu humanitarnu akciju „Za 

1000 radosti“ čime je prikupljeno 765,00 kn. 

 

Ad. 6. 

Zaduženja učitelja i stručnih suradnika računalnom opremom prema projektu E-škole i 

aktualnosti u projektu 

 

a) Analiza rezultata procesa samovrednovanja i vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti škole: 

U procesu evaluacije u srpnju je provedeno ispitivanje informacijske i digitalne kompetencije 

škole. Analizom rezultata vanjske evaluacije i samoevaluacije po svim područjima naša škola 

je na razini 2 tj. Digitalna početnica. Ta razina digitalne zrelosti znači da u školi postoji svijest 

o mogućnostima primjene ITK-a u učenju, poučavanju i poslovanju škole, ali samo određeni 

broj odgojno-obrazovnih djelatnika primjenjuje IKT u učenju i poučavanju. Vizija i dugoročni 

ciljevi primjene IKT-a u učenju, poučavanju i poslovanju škole nisu uopće ili su samo manjim 



dijelom uključeni u strateško planiranje, upravljanje i vođenje škole. Postoji svijest o potrebi 

razvoja digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, no praksa 

kontinuiranog usavršavanja digitalnih kompetencija još uvijek ne postoji. Odgojno-obrazovni 

djelatnici i učenici imaju na raspolaganju IKT resurse samo u određenim prostorijama škole, 

uglavnom u okviru nastave. IKT infrastruktura (mreža, Računala i dr.) nije na 

zadovoljavajućoj razini funkcionalnosti u školi 

 

b) Preraspodjela računala u školi:  

Prijenosno računalo iz ureda ravnateljice -> učionica engleskog jezika 

Novo računalo iz knjižnice -> zbornica 

Računalo iz ureda pedagoga -> učionica likovne kulture 

Prijenosno računalo iz učionice engleskog jezika -> PŠ Vlašići. 

Za Područne škole oprema će doći uz opremu za učionice u sklopu projekta E-škole u ožujku 

ili travnju. 

Naručen je projektor za učionicu likovne kulture, a donacijom Paške sirane učionica posebnog 

odjela dobit će računalo i projektor. 

Na računalu u zbornici svaki će učitelj napraviti svoju mapu u koju će pohranjivati svoje 

datoteke i nepotrebne datoteke redovito brisati. 

Na računalima u učionicama preko zimskih praznika treba obrisati datoteke koje se više ne 

koriste. 

Škola će u dogledno vrijeme biti spojena na CARNet mrežu brzom optičkom vezom. 

 

c)  Podijeljena je nova računalna oprema, a učiteljica matematike Božica Oštarić Veršić dala 

je osnovne naputke o instaliranju i korištenju opreme. 

 

 

 

 

Sjednica Učiteljskog vijeća završila je u 18.45. 

 

 

                                                                                                              Zapisničar: Ivanka Majić 

 

  

Ravnateljica: Željka Zubović 


