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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 21. lipnja 2021.g. u 09,00h u školskom holu 
 

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

međusobni razmak, a sudionici su nosili zaštitne maske. Istoj je prisustvovalo 45od ukupno 56 učitelja 

i stručnih suradnika, što čini natpolovičnu većinu stoga se mogu donositi pravovaljane odluke i 

zaključci. Spisak nazočnih čini prilog ovom zapisniku. Održana je u školskom holu s početkom u 11,00 

sati. Sjednicu otvara i vodi zamjenik ravnatelja Marino Pešut. 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Učiteljskog vijeća održane 18.06.2021.g., 

2. Utvrđivanje uspjeha učenika, 

3. Pedagoške mjere, 

4. Razno (informacije o svjedodžbama, izvješćima, udžbenicima i drugim obrazovnim 

materijalima). 

 

Ad. 1.  

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 18.06.2021.g. 

 

Ad. 2.  Izvješćuju razrednici koji ukratko iznose podatke o općem uspjehu i vladanju učenika (broj 

učenika koji prolaze s odličnim, vrlo dobrim i dobrim uspjehom, srednja ocjena razreda).  Učiteljsko 

vijeće jednoglasno prihvaća izvješća i time potvrđuje uspjeh svih učenika. 

 

Ad.3. Razrednici predlažu učenike za pisanu pohvalu prema kriteriju općeg uspjeha 5,00 i uzornog 

vladanja. Učiteljsko vijeće jednoglasno donosi odluku o pohvali predloženih učenika. 

 

Ad.4. 

a)  Zamjenik ravnatelja daje upute za izdavanje svjedodžbi. Obrasce svjedodžaba i pohvalnica razrednici 

će preuzeti u tajništvu. 

b) Zamjenik ravnatelja obavještava da popise pohvaljenih učenika treba predati zapisničarki. Sva 

izvješća treba poslati elektroničkom poštom te predati u papirnatom obliku u ravnateljevu sobu. 

c) D.J.-S. upućuje na pojedinosti u svezi povrata udžbenika i izbora drugih obrazovnih materijala: 

- razrednici trebaju pažljivo prikupiti udžbenike te jasno označiti izgubljene, oštećene i dotrajale 

udžbenike 

- udžbenici koji su dotrajali zbog slabije kvalitete (npr. uveza) neće se naplaćivati već rashodovati 

- u zbornici će biti objavljen način i vrijeme preuzimanja vraćenih udžbenika  

- u zbornici će biti i tablica za upis udžbenika za PRO stariji razredni odjel, iako novi Katalog udžbenika 

za učenike s posebnim potrebama nije još objavljen 

- izbor drugih obrazovnih materijala treba biti dovršen do 5. srpnja 2021. kako bi se pripremio za 

objavu, napomenuto je da se Katalog drugih obrazovnih materijala stalno ažurira. 

Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava radom u  11,50 sati. 

 

 


