
OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 

Rijeka, Ivana Žorža 17a 

 

KLASA: 007-04/22-03/01 

URBROJ: 2170-55-04-21-3 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 10. veljače 2022.g. u 18:15h u dvorani škole 
 

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

međusobni razmak i zaštitne maske. Istoj je prisustvovala većina učitelja i stručnih suradnika (popis 

prisutnih nalazi se u prilogu), što čini natpolovičnu većinu stoga se mogu donositi pravovaljane odluke 

i zaključci. Sjednicu otvara i vodi ravnatelj Vedran Kosovac.  

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

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća, 
2. Upis novih učenika u šk.g. 2021./2022., 

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za višednevnu izvanučioničku nastavu i 

4. Razno. 

 

 

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća  

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 20. prosinca 2021.g.  
Nitko od prisutnih nije protiv niti suzdržan. 
 

Ad. 2. Upis novih učenika u šk.g. 2021./2022. 

Ravnatelj iznosi podatke o dva novoupisana učenika u II. polugodištu školske 2021./2022.godine 
koje upise članovi jednoglasno podržavaju. Nitko od prisutnih nije protiv niti suzdržan. 
 

Ad. 3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za višednevnu izvanučioničku nastavu  

Tema rasprave je provođenje izvanučioničke nastave. Ravnatelj poziva članove da planiraju 

izvanučioničku nastavu i podržava ideju članova da učenici pet dana prije održavanja tog oblika nastave 

preventivno ostanu doma. Smatra da će uvođenjem Modela ukidanja samoizolacija u osnovnim i 

srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika dovesti do značajnog 

poboljšanja trenutne epidemiološkog stanja u školstvu i da navedeno preventivno provođenje modela 

C nastave pet dana prije odlaska na izlet neće biti potrebno. Zaključuje se rasprava da će se učenicima 

omogućiti izleti, uz posebnu prilagodbu vanjskim uvjetima.  

Pokreće se pitanje odlaska budućih 8. razrednih odjela u 9. mjesecu na ekskurziju. Podatak o tome je 
uredno unesen u ovogodišnji Školski Kurikulum i GPP, ali je došlo do promjene u terminu održavanja, 
stoga Učiteljsko vijeće treba prihvatiti prijedlog razrednice budući 8. razredni odjeli u školskoj godini 
2022./2023. idu na ekskurziju u 9. mjesecu u razdoblju od 21.-23.09.2022.g., odnosno da im se dozvoli 
promjena termina. Prijedlog svi članovi jednoglasno podržavaju. Nitko od prisutnih nije protiv niti 
suzdržan. Navedeni prijedlog će biti iznesen i pred članove Vijeća roditelja na mišljenje i pred članove 
Školskog odbora na odobravanje. Iznose se prijedlozi članova povjerenstva za navedenu ekskurziju, za 
izvanučioničku nastavu 4. razrednih odjela škola u prirodi i za ekskurziju trenutnih 8. razrednih odjela. 
Svi članovi jednoglasno su podržali prijedloge, a ravnatelj je prijedloge usvojio. 
 

Ad.4. Razno 

 Postupanje s viškom marendi- Ravnatelj iznosi molbu da se viškovi učeničke marende ne čuvaju 

u učionicama jer se time ugrožava zdravlje učenika. Moli članove kojima ostanu viškovi da se 

isti podijele učenicima koji žele, a ne primaju marendu. 



 Tablica s kvarovima - Ravnatelj konstatira kako oformljena Tablica sa kvarovima u zbornici 

funkcionira i poziva članove da na istu upisuju i informatičke poteškoće. 

 U svezi aktiviranja učenika da pospreme i počiste za sobom ravnatelj ističe da smo mi 

zaposlenici odgojno-obrazovne ustanove i posao učitelja je naučiti učenike da sami za sobom 

pospreme i počiste - s naglaskom da se obujam i metoda čišćenja uvijek prilagodi dobi učenika. 

Svi članovi se slažu sa stavom ravnatelja. 

 Natjecanja - U svezi natjecanja Ravnatelj iznosi problematiku trebaju li u komisiji biti ljudi koji 

predaju predmet koji je sadržaj natjecanja. Vodi se rasprava o tome i krajnji dogovor je da se 

primjenjuju pravila za svako natjecanje pojedinačno. Ravnatelj uvažava kritike da nitko ne želi 

biti u povjerenstvu i slaže se da ga u slučaju kad se nitko ne javi, on odredi. Stručnjaci će biti u 

blizini održavanja natjecanja, na raspolaganju članovima komisije i učenicima.  

 Davanje slobodnog/ih dana za natjecanje - Donosi se jednoglasna odluka da se za natjecanja 

na državnoj i županijskoj razini učenicima omogući slobodan 1 radni dan od nastave i dan 

natjecanja. Kod školskog natjecanja oslobođeni su nastave samo na dan održavanja natjecanja. 

Svi članovi jednoglasno podržavaju ovaj prijedlog, nitko od prisutnih nije suzdržan niti protiv.  

 Crveni križ - razrednici koji nisu trebaju prikupiti članarine za Crveni križ i ubrzati postupak 

sakupljanja sredstva, kako bi se pomoglo učenicima škole koji su u teškoj financijskoj situaciji. 

Škola, kao ustanova ne smije donirati niti na svom računu skupljati novac, stoga članovi ne 

smiju sakupljati novac u individualnim akcijama roditelja.  

 Zaklada „Hrvatska za djecu“ - ravnatelj moli razrednike da informiraju roditelje kako bi bili 

sigurni da svi potrebiti sudjeluju u projektu „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu 

koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.“ 

 Postupanje s „vanjskim“ osobama na školskom igralištu – ravnatelj daje upute: obavijestiti ih 

da kada je nastava u tijeku prednost boravka na igralištu imaju školska djeca, zamoliti da ga 

napuste, a ako protestiraju i odbijaju otići, ne dovoditi sebe i učenike u opasnost već odmah 

zvati 192. U slučaju viđenja kućnih ljubimaca zvati komunalne redare. 

 Model ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog 

dobrovoljnog samotestiranja učenika - Ravnatelj prenosi upute Ministarstva znanosti i 

obrazovanja i  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za provođenje modela ukidanja 

samoizolacija u osnovnim i srednjim školama. Uvjet za ukidanje samoizolacije je provođenje 

redovitoga dobrovoljnog samotestiranja učenika. Postiže se dogovor da se samotestiranje 

provodi nedjeljom popodne ili ponedjeljak ujutro.  

 

Ravnatelj zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje sjednicu u 20:00. 

 

 

 

              Ravnatelj:     M.P.                                             Zapisničar: 

 

__________________________                  __________________________ 

    Vedran Kosovac, prof., v.r.                                                                               P.Š., v.r. 

 

 


