KLASA: 602-01/18-01/258
URBROJ: 251-665/18-01

ZAPISNIK I. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA OŠ KAJZERICA

Prva sjednica Učiteljskog vijeća za školsku godinu 2018./2019. održana je 27. kolovoza 2018.
Sjednica je započela u 10:00, a završila u 11:20. Nazočno je 45 učitelja, iz Stručnog tima
školska pedagoginja i školska logopedinja, dok su ostali opravdano izostali.
Zapisničarka je Daniela Abramović.

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 32. i 33. sjednice UV
2. Imenovanje članova Školskog odbora iz redova učitelja.
3. Zaduženje učitelja
4. Razno

Pročitan je Dnevni red.
Ad 1.)
Zapisničarka 32. sjednice UV Gabrijela Zagoršćak Peroković pročitala je zapisnik sa 32.
sjednice UV.
Zapisničarka 33. sjednice UV Lidija Žugčić pročitala je zapisnik sa 33. sjednice UV.
Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnike 32. i 33. sjednice UV.
Nakon verifikacije zapisnika predstavljeni su novi članovi Učiteljskog vijeća .
Novi članovi UV su:
1.
2.
3.
4.
5.

Ana Dabić, učiteljica Hrvatskog jezika
Katarina Breber, učiteljica Hrvatskog jezika
Tea Barić, učiteljica Engleskog jezika
Tea Mađor- Božinović, učiteljica Engleskoga jezika
Marija Tolić učiteljica Njemačkoga jezika

Ad 2.)
Na temelju izvješća Povjerenstva za provedbu odabira članova Učiteljskoga vijeća
provedenoga 9. srpnja 2018. imenovani su odabrani članovi Školskog odbora iz redova učitelja.
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Izabrani članovi su
1. Andrea Bosanac
2. Mirela Sučević
ZAKLJUČAK: Imenovani su članovi Školkog odbora OŠ Kajzerica za novi saziv
Školskog odbora.

Ad 3.)
Pročitana su zaduženja za učitelje predmetne nastave za školsku godinu 2018./2019.
Zaduženja za učitelje produženog boravka nisu donesena.
ZAKLJUČAK: Učitelji su obaviješteni o svojim zaduženjima za školsku godinu
2018./2019.
Ad 4.) Učiteljica Jasna Kutrovac je izvjestila da još nisu stigli svi udžbenici. Danas će krenuti
raspodjela udžbenika za razrednu nastavu te će ih učitelji moći preuzeti za svoj razred.
Učiteljica Informatike će kod pedagoginje preuzeti popis novo upisanih učenika kako bi se za
iste mogli naručiti udžbenici u drugom krugu .
Uččiteljica zadužena za slaganje rasporeda moli učitelje koji imaju dio zaduženja u OŠ
Kajzerica da joj se jave zbog provjere podataka i usklađivanja oko rasporeda.
Učiteljica Marina Hranilović Handžić predložila je da se u druge razrede ove godine stavi dio
malih, a dio velikih klupa.
Učitelji Milas, Lokmer, Bošković mole da se vodi briga oko rasporeda dežurstva učitelja.
Rečeno je da se učitelji razredne nastave međusobno dogovore i predaju prijedlog, a o ostalim
dežurstvima informacija će biti u petak na sjednici.
Pedagoginja je izvijestila da imamo dovoljan broj ormarića, ali da se još svi ključevi nisu
pronašli te moli kolege da joj pomognu oko pronalaženja odgovarajućeg ključa za pojedini
ormarić.
Učiteljica Romana Piskač pitala je je li dovoljna jedna suglasnost za izvanučioničku nastavu
ili svaki put treba nova suglasnost.
Učitelji su tražili stručnu suradnicu logopedinju informacije o načinu vođenja dokumentacije
za učenike s teškoćama. U petak će logopedinja informirati Učiteljsko vijeće što je od
dokumentacije potrebno voditi.
Sljedeća sjednica Učiteljskog vijeća najavljena je za utorak, 28. kolovoza, s početkom
u 10 sati u sklopu koje će biti webinar o novom e-dnevniku.
ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće je informirano o daljnjem radu.
Zapisničarka: Daniela Abramović
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