
OŠ FRAN FRANKOVIĆ RIJEKA 

KLASA: 602-02/21-06/08  
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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 03. rujna 2021.g. u 11:00h u glavnom hodniku škole 
 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući propisani 

međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovala natpolovična većina od ukupnog broja 

učitelja i stručnih suradnika, stoga se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključci. Spisak nazočnih 

čini prilog ovom zapisniku. Održana je u školskoj dvorani s početkom u 11,00 sati. Sjednicu otvara i vodi 

ravnatelj Vedran Kosovac, a istoj je prisutna i tajnica škole I.S.  

Ravnatelj čita dnevni red koji je jednoglasno podržan, a dopuna nema. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 25. kolovoza 2021.g., 

2. Raspored rada i dežurstva učitelja, 

3. Zahtjev za upis učenika- rasprava i donošenje odluke, 

4. Razno. 

 

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća  

Izvješćuje ravnatelj koji iznosi da je Zapisnik bio oglašen na Oglasnoj ploči i na službenoj web stranici 

škole i da se time smatra da je svima omogućen uvid, pa poziva članove na pitanja, verifikaciju istog. 

 Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 07.07.2021.g. 

 

Ad. 2. Raspored rada i dežurstva učitelja 

Ravnatelj iznosi prijedlog organizacije rada 1 dan. Šk.godine 2021./2022. 06.rujna 2021.g.: 

- ponedjeljak, 6. rujna 2021. god. nastava za prvu smjenu (3., 5. i 7. razred) započinje u 8.00 sati, 

a nastava za drugu smjenu (2., 4., 6. i 8. razred) u 11.00 sati. 

Razrednik dolazi po učenike ispred škole. 7. i 8. razredi na košarkaškom igralištu, 5. i 6. razredi na 

glavnom ulazu i razredna nastava na nogometnom igralištu. 

Tog dana bit će im podijeljeni udžbenici. Prvi razredi dolaze u školu po prije navedenom rasporedu i 

dočekuju ih njihove učiteljice. Od utorka, 7. rujna 2021. god., jutarnja smjena (1., 3., 5. i 7. raz.) 

započinje u 8.00 sati, a popodnevna (2., 4., 6. i 8. raz.) u 13.30 sati. 

Produženi boravak za 1. i 3.r. počinje od 13. rujna, a za 2.r. u srijedu 08.09.2021.g. 

KD Autotrolej je sukladno satnici organizirao učenički prijevoz 10 minuta od završetka satova. 

Dežurstva učitelja ravnatelj će složit prema rasporedu i predati učiteljima, od 7-7:30 i od 13-13:30. Svi 

članovi jednoglasno prihvaćaju iznesen plan organizacije rada ravnatelja. 

Ravnatelj predlaže spajanje- 19.11. i 17.06. na način da se spaja 19. studenoga (petak) uz Dan sjećanja 

na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i 17. lipnja (petak) uz Blagdan 

Tijelovo što članovi jednoglasno podržavaju. 

Vodi se rasprava u svezi održavanja prvih satova- SRO ili početi sa gradivom, jer će doći do gubitka sati 

i dolazi do jednoglasnog dogovora Prva dva sata su SRO a zatim treći sat je predmetni sat i to je kako 

je uputa ministarstva upoznavanje s kriterijima vrednovanja. Nadoknada gradiva navedenih sati iz 

prvog dana biti će provedena u narednim tjednima kroz satove SRO – zamjena sati u satnici. 

Dat je i prijedlog da s obzirom na podjelu udžbenika prvi sat bude SRO, a drugi i treći sat budu po 

normalnoj satnici. Prijedlog je odbijen zbog potencijalnih problema u predmetnoj nastavi a vezano na 

organiziranje rasporeda i primjenu satnice.  

Ravnatelj moli članove na pridržavanje epidemioloških mjera, držanje razmaka, liječničke potvrde kod 

svakog izostanka učenika. Dogovara se i utvrđuje raspored učionica za predmetnu nastavu. Na gornjem 

katu su ovisno o smjenama peti i šesti razredi, a na donjem sedmi i osmi. Učiteljica glazbene kulture 

moli da učionica glazbenog ostane slobodna ukoliko je to moguće kako bi imala kabinetsku nastavu 

radi klavira koji je fiksan, kao i proba zbora. Zahtjev je odobren. Razgovara se o problematici kabinetske 



nastave, ali zbog broja učionica i razreda kao i epidemioloških mjera ostaje se pri starom rasporedu. 

Konačni zaključak je da ostaje slobodna samo učionica glazbene kulture, a u trenutcima kada se ne 

koristi ona je slobodna za dopunsku i dodatnu nastavu kao i sate izbornih predmeta ukoliko je to 

potrebno. 

Sve jednoglasno prihvaćeno. 

 

Utvrđuje se raspored učionica za predmetnu nastavu: 

 

naziv prostora broj 
RAZREDNI 

ODJEL 

Hrvatski jezik 
35 

36 

5a/6b 

5b/6a 

Strani jezici 
31 

36 

5c/6c 

5b/6a 

Kabinet HJ i str. jezika 32 / 

Povijest-geografija 38 / 

Kabinet povijesti i geografije 42 / 

Informatička učionica 43 INF. 

Matematika 39 PB 

Kem.,bio.,priroda, fizika 9 7c/8c 

Kabinet kemije, fizike i biologije 10 / 

Likovna kultura, matematika, fizika 12 7a/8b 

Tehnička kultura 13 7b/8a 

Foto laboratorij multimedijalni prostor / / 

Defektološki kabineti / 
Defektološki 

punkt 

Glazbena kultura 15 / 

 

 

 

TZK- ravnatelj učitelje TZK-a upućuje da rade po samo procijenjenim uvjetima uz uvjet da ne budu 2 

razredna odjela istodobno u dvorani. 

Dežurstvo učitelja organizirano je na način da je ravnatelj odredio raspored dežurstva učitelja i mjesto 

ulaza učenika u školu uzimajući u obzir smještaj učionica u kojima djeca borave, sve u svrhu 

izbjegavanja kontakata i održavanja razmaka. Učitelji dolaze minimalno 15minuta prije početka 

nastave. 

Učenici od I.-IV. r. ulaze na ulaz s nogometnog igrališta, a učenici od V.-VIII.r. ulaze na glavni i ulaz s 

košarkaškog dvorišta. Za vrijeme trajanja velikog odmora djeca borave na igralištu i organizirano ulaze, 

a pritom će biti 2 učitelja/ice dežurne. Pri lošem vremenu učenicima će biti slobodan ulaz u školu, ali 

će ih dežurni učitelj otpratiti direktno u učionicu. 

Ravnatelj poziva članove da pripaze da se izbjegava zadržavanje učenika u glavnom hodniku škole za 

vrijeme odmora, već predlaže zadržavanje učenika u učionici na način da ih učitelj koji je održavao 

prethodni sat učenike zadržava. U razredu su slobodni dignuti se, prošetati, pojesti, popiti i razgibati.  

 

Ad.3. Zahtjev za upis učenika- rasprava i donošenje odluke 

Ravnatelj iznosi upis novih učenika i dobiva jednoglasnu suglasnost vijeća za upis učenika u predložene 

razredne odjele: 

1. A.P. u 4.b. r. . i  

2. J.P. u 3.b.r.  

RAZNO 

- ravnatelj prenosi informacije o obnovi koja je predviđena u skorašnjem roku,  

- ravnatelj ističe da je za GPP i Kurikulum 2021./2022.rok do 20.09. Godišnji izvedbeni kurikulum 

i kriteriji vrednovanja po predmetu- rok na Google drive do 20.09., rokovi, ne treba GIKove u 

e-dnevnik. 

- INVENTURA- inventurne liste kod računovođe preuzeti za razrede, naljepnice nalijepiti, čim 

prije. 



- UMIROVLJENICE- gđa. I.V. i gđa. V.K. su sa danom 31.08.2021.g. završile svoje radne odnose u 

školi i u pregovorima je za održati pozdrav, članovi će biti obaviješteni o terminu, 

- TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA-obzirom da je moguće prijaviti samo 5 razrednih odjela donijet 

će se odluka na drugoj sjednici, 

- PB- obzirom na preporuku osnivača da se i 3.r. uključe u program Produženog boravka moli 

razrednice 3. razrednih odjela da dostave tajništvu  popis roditelja i adresu elektroničke pošte. 

- Prijedlog za Svjetski dan učitelja- članovi predlažu D.J.-S. koja zahvaljuje i odbija, R. P. koja 

odbija i K.T.D. koja prihvaća, a I.T.Š. i B.F. se nisu izjasnile. Na sljedećoj sjednici će se održati 

glasovanje. 

 

Ravnatelj zahvaljuje, moli da se razmisli o neriješenim pitanjima otvorenim na ovoj sjednici i zaključuje 

sjednicu u 12:30 sati. 

 

 

 

              Ravnatelj:     M.P.                                                    Zapisničar: 

 

__________________________                  __________________________ 

            Vedran Kosovac, prof., v.r.                                                                                  R.S., v.r. 

 

 


