
ZAKLJUČAK 
 

sa sjednice UV održane 24. svibnja 2021. u 13.15 sati  
 
      DNEVNI RED:  
 

1. Verifikacija zapisnika (3 sjednice) 
2. Povjerenstvo za borbu protiv pušenja 
3. Imenovanje povjerljive osobe i zamjenika 
4. Dogovor oko odabira udžbenika 
5. Razno  

 
Ad.1. Zapisnici sa prethodnih sjednica održanih 5.listopada 2020., 26.siječnja 
2021. i 19.veljače 2021. su verificirani bez primjedbi. 
 
Ad.2. Ravnateljica upoznaje UV s pravilnikom Povjerenstva za borbu protiv 
pušenja. Iz Učiteljskog vijeća u povjerenstvo su odabrana tri člana: Karlo 
Jerčinović, Danijela Gršković Mataija i Leo Gašparović. Oni su za 
predsjedavajućeg odabrali Karla Jerčinovića. 
 
Ad.3. Ravnateljica upoznaje UV da je došlo do promjene vezano za imenovanje 
povjerljive osobe, tj. potrebno je imenovati novu. Kako je Zlatka Kuharić 
Dragojević postala članom Školskog odbora na njenu dužnost povjerljive osobe 
sada je imenovana Iva Halasz, dosadašnja zamjenica. A za njenog zamjenika je 
imenovana Marijana Bezić. 
 
Ad.4. Ravnateljica upoznaje UV sa odlukom Ministarstva kojom ove godine 
pribava i isporuka udžbenika od 1.- 8. r. ide preko Narodnih novina. 
Čita pismo Ministarstva koje podsjeća na proceduru naručivanja istih te 
Carnetovu obavijest u kojoj se navode faze odabira udžbenika i postupak. 
Ravnateljica podsjeća i na Zakon o udžbenicima i njihovom odabiru. 
Napominje da aktivi provjere koji udžbenici i koliko njih može biti upotrijebljeno 
za iduću školsku godinu. 
Zaključeno je da će RN birati udžbenike po razredima, a predmetni nastavnici 
po aktivima. 
 
Ad.4. Ravnateljica čita zamolbu roditelja za ispis učenika iz Njemačkog jezika 
koja je jednoglasno prihvaćena. 
 



Napomenula je da je potrebno provesti anketu u 6.r. za izborni predmet 
Informatiku.  
 
Ravnateljica upozorava da dežurni učitelji trebaju izaći s učenicima na dvorište 
za vrijeme odmora zbog nepodopština. Učiteljica Daliborka Todorović predlaže 
da za lošeg vremena svi učenici ostanu u učionicama radi bolje kontrole. 
 
Ravnateljica predlaže da Dan škole (30. svibnja), koji je planiran u Godišnjem 
planu i programu obilježiti 31. svibnja kao nenastavni radni dan, zbog 
epidemiološke situacije ipak bude radni dan. Prijedlog je prihvaćen. 
Petak, 4. lipnja, ćemo spojiti sa blagdanom Tijelovo. 
 
Ravnateljica predlaže da se Dan škole obilježi virtualnim putem. 
Materijale o  odrađenim projektima i djelovanju učenika i učitelja potrebno je 
poslati Renati Gržac putem aplikacije MS Teams. Gotov uradak će se objaviti 31. 
svibnja na stranicama Škole. 
 
Na upit učiteljice Jasne Mataija o izboru učenika generacije ravnateljica 
predlaže da se isti obavi u zadnjem tjednu nastave. Rezultati će biti objavljeni 
na stranicama Škole. 
 
Daliborka Todorović pita mogu li se roditeljski sastanci održati uživo, u 
učionicama, ako popuste epidemiološke mjere. Ravnateljica daje dozvolu, uz 
pridržavanje osnovnih uputa epidemiologa. 
 
Učitelj Leo Gašparović napominje kako je potrebno uskladiti redoslijed upisa 
predmeta u e- dnevnik sa e- maticom, radi lakšeg ispisa. 
 
 

Ravnateljica 
Deana Čandrlić Zorica, prof. 


