
OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 

Rijeka, Ivana Žorža 17a 

KLASA: 007-04/22-03/02 

URBROJ: 2170-55-04-21-3 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA  

održane dana 12. travnja 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. Utvrđivanje kriterija za izbor učenika generacije, 

3. Uključivanje učenika iz Ukrajine u nastavu i 

4. Razno. 

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća  

Jednoglasno se verificira Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 10.02.2022.g.  
Nitko od prisutnih nije protiv niti suzdržan. 
 

Ad. 2. Utvrđivanje kriterija za izbor učenika generacije  

Predložen je kriterij za utvrđivanje izbora učenika generacije s navedenim bodovima za svaku 

kategoriju. Otvorena diskusija. Učenik generacije može biti učenik s odličnim uspjehom i uzornim 

vladanjem.   

 

Ad. 3. Uključivanje učenika iz Ukrajine u nastavu 

Učiteljsko vijeće upoznato je sa smjernicama za rad/uključivanje učenika iz Ukrajine u nastavu. Potiče 

se uključivanje učenika iz Ukrajine u što više aktivnosti. Učenici bi do kraja školske godine trebali 

pohađati 70 sati Hrvatskog jezika. Predloženo je da Škola nabavi priručnike s puno sličica kako bi se 

lakše sporazumijevali, naprimjer: „Hrvatski za strance“. Ravnatelj je odobrio nabavljanje priručnika.  

 

Ad.4. Razno 

 Pohvaliti i istaknuti učenike koji su sudjelovali na bilo kojoj razini natjecanja. Svaki mentor piše 

za svoje natjecatelje u rubriku Zapisnici pod Natjecanja. 

 Covid19 – maske nisu zabranjene, ali nisu obavezne. Dužni smo paziti na češća pranja ruku kao 

i do sada. Prijedlog: roditelj ponovno može opravdati izostanak učenika do tri dana. 

Jednoglasno je podržan prijedlog.  

 E-dnevnik je potrebno redovito ažurirati. 

 Ako učitelji žele mogu posjetiti drugog učitelja (kolegu) te vidjeti kako i što on radi s učenicima 

u vidu razmjena ideja.  

 Na prijedlog ravnatelja da se zabrani korištenje mobitela za vrijeme nastave ali i za vrijeme 

odmora učitelji su se jednoglasno složili.  

 Zaključeno je da će se nastava i dalje održavati organizacijski na isti način kao što je i na početku 

nastavne godine dogovoreno.  

 Učiteljsko vijeće upoznato je s terminom održavanja Carnet-ove radionice, 5.5.2022. s 

početkom u   18.15h.  

Ravnatelj zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje sjednicu u 19:10h. 

              Ravnatelj:                                                  Zapisničar: 

 

__________________________                  __________________________ 

       Vedran Kosovac, prof.                                                                                          M.M.V. 


