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ZAPISNIK  III. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA OŠ KAJZERICA 

 

Treća je sjednica Učiteljskog vijeća održana 31. kolovoza 2018. godine i započela je u 10:00, a 

završila u 11:30. Nazočno je 58 učitelja te stručni tim, pedagoginja i  knjižničarka dok su ostali 

opravdano izostali.  

Sjednicu vodi v.d.ravnateljica Škole. Zapisničarka je Sandra Bašić. 

 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika prethodnih sjednica 

2. Ustroj prvog nastavnog dana 

3.Preuzimanje udžbenika 

4.Dežurstva učitelja (raspored sati) 

5.Obavijesti o roditeljskim sastancima 

6.Organizacija nove školske godine 

7.Razno 

 

 

Ad 1. 

Pročitan je prethodni zapisnik. Na isti nije bilo primjedbi. 

ZAKLJUČAK: Prethodni je zapisnik verificiran. 

 

Ad 2. 

Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće s planom organizacije za prvi nastavni dan. Dana 3. 
rujna 2018. nastava će za učenike svih razrednih odjela, osim prvih razreda, biti organizirana 
tijekom prva tri školska sata (od 8:00 do 10:30). Učenicima će biti podijeljeni udžbenici za 
novu školsku godinu. Svi učenici dobit će besplatan mliječni obrok, a učenici u produženom 
boravku dobit će ručak i užinu. Program produženog boravka bit će prema uobičajenom 



rasporedu (do 17:00 sati). Doček za učenike prvih razreda bit će organiziran u 12:00 sati u 
prostorijama blagovaonice škole. 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće upoznato je s planom organizacije prvog nastavnog dana. 

 

Ad 3. 

Učiteljica Jasna Kutrovac obavijestila je Učiteljsko vijeće da su  udžbenici za narednu školsku 

godinu pristigli, te da su  kompletirani. Razrednici mogu preuzeti komplete udžbenika za svoj 

razred. 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće upoznato je s organizacijom preuzimanja udžbenika. 

 

Ad 4. 

V.d. ravnateljice škole obavijestila je Učiteljsko vijeće o rasporedu dežurstva u prostorima škole. 

Učiteljice razredne nastave predložile su da se razrednice četvrtih razreda oslobodi jutarnjeg 

dežurstva. Također je predloženo da svaki nastavnik dežura u prostoru škole u kojem radi, tj. 

provodi najviše vremena. Raspored dežurstva kao i raspored sati sastavlja nastavnica Nikolina 

Zeman.  

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće obaviješteno je o rasporedu dežurstva. 

 

Ad. 5.  

Ravnateljica škole obavijestila je Učiteljsko vijeće o održavanju roditeljskih sastanaka. 

Razrednici su dužni održati roditeljski sastanak u prvom tjednu nastave, te odabrati roditelja za 

Vijeće roditelja. 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće obavješteno o terminu održavanja roditeljskih sastanaka. 

 

Ad. 6. 

Ravnateljica je obavijestila Učiteljsko vijeće da će se školska godina 2018./2019. odvijati  u 

jednoj smjeni. Školska zbornica prenamijenjena je i preuređena  u učionicu, a kabinet Tehničke 

kulture u zbornicu. Prostor bivše knjižnice preuređen je u dvije učionice u kojem će se održavati 

nastava za dva prva razreda. 

 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće obaviješteno je o jednosmjenskom radu u nastavnoj godini 

2018./2019. kao i o radovima unutar škole. 

 

 



Ad. 7. 

V.d. ravnateljice škole upoznala je Učiteljsko vijeće s novim djelatnicima i članovima Učiteljskog 

vijeća. Pedagoginja je predstavila vijeću učenike koji su iz drugih škola došli živjeti u upisno 

područje OŠ Kajzerica te upisali istu. 

ZAKLJUČAK: Učiteljsko vijeće upoznato je s novim djelatnicima i učenicima škole. 

 
 

  

                                                                                                                    Zapisničarka: Sandra Bašić 

                                                                                                              v.d. ravnateljice: Majda 

Tometić 

 

 

Prilog zapisniku:   

1. Popis nazočnih djelatnika na Sjednici UV-a 

 

 


