
 
 

Klasa: 003-10/20-01/20 

Urbroj: 2170-55-02-20-1 

Rijeka, 30. studenoga 2020. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 3. sjednice Učiteljskog vijeća i 3. sjednice Radničkog vijeća 

dana, 29. rujna 2020. godine u 17,00 sati 

 

 

Ravnateljica škole Loredana Jakominić, predložila je slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Zamjena odsutnih djelatnika za vrijeme samoizolacije  

3. Usvajanje  pravila za određivanje tehnoloških viškova u OS Podmurvice 

4. Razno 

 

 

AD 1.   Temeljem prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 29. rujna 2020. godine 

ravnateljica škole Loredana Jakominić je članovima Učiteljskog vijeća pročitala prethodno napisani 

Zapisnik. Ravnateljica škole, pozvala je prisutne članove Učiteljskog vijeća da se izjasne o prihvaćanju 

Zapisnika s 2. sjednice Učiteljskog vijeća. 

 

Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi, jednoglasno je donijet slijedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

"Usvaja se Zapisnik sa sjednice Učiteljskog vijeća održane 29. rujna 2020. godine." 

 

 

AD 2.  Ravnateljica škole Loredna Jakominić izvijestila je članove Učieljskog vijeća  i 

Radničkoga vijeća o problematici zamjena učitelja kojima je određena samoizolacija ili onih koji 

očekuju rezultate testa na Covid 19. Predložila je solidarnu zamjenu u trajanju od dva dana. 

Isto se neće odnositi na učitelje razredne nastave koji nužno moraju otvoriti bolovanje radi osiguravanja 

adekvatne zamjene. 

Svi učitelji koji su u samoizaolaciji rade od kuće. 

Učitelji su obvezni svim učenicima koji se nalazi u samoizolaciji proslijeđivati radni materijal u Teams. 

 



Nakon provedene opsežne rasprave, Učiteljsko vijeće jednoglasno donosi, sijedeće 

 

O d l u k a 

 

„Prihvaća se prijedlog ravnateljice o zamjeni odsutnih učitelja.“ 

 

Z a k l j u č a k 

 

„Podaci o broju učenika u samoizolaciji dostavljaju se svakodnevno u grupi na Viber-u.“ 

 

 

 

AD. 3.  Ravnateljica škole Loredana Jakominić izvijestila je članove Učiteljskog vijeća kako 

smo se danas sastali u ovom proširenom sastavu uključujući i članove Radničkog vijeća kako bi usvojili  

usvojili kriterije određivanja tehnoloških viškova u OS Podmurvice te je pozvala sindikalnu povjerenicu 

Željku Milošević da predstavi razradu kriterije.  

Željka Milošević ističe kako je radna skupina sastavljena od predstavnika različith predstavnika 

Radničkoga vijeća sastavila slijedeći prijedlog koji se u Zapisnik unosi u cijelosti. 

Prijedlog mjerila (kriterija) za određivanje tehnoloških viškova u OŠ Podmurvice  

 

Kriterij radnog staža: 

- za svaku navršenu punu godinu izvan sustava obrazovanja 1,0 bod 

- za svaku navršenu punu godinu u sustavu obrazovanja 2,0 bod 

- za svaki dodatni mjesec rada u sustavu obrazovanja 

Kriterij starosti: 

0,16 boda 

- za svaku navršenu punu godinu života 1,0 bod 

- za svaki dodatni mjesec života 

Kriterij invalidnosti: 

0,08 bodova 

- za svaki utvrđeni postotak invalidnosti 

Socijalni kriteriji: 

0,1 bod 

- za svako malodobno dijete 2,0 boda 

- za svaku uzdržavanu osobu iskazanu na poreznoj kartici  

(ako nisu navedeni u prijašnjem kriteriju)                                                               1,0 bod 

- za kroničnu bolest, invaliditet odnosno nesposobnost za rad bračnog  

             ili izvanbračnog druga 1,0 bod 

- za samohranog roditelja djeteta ili dijete na školovanju  iz jednoroditeljske obitelji        2,0 bod 

- za roditelja djeteta s poteškoćom u razvoju i kronično bolesnog djeteta 1,0 bod 

- za samca, udovicu ili udovca                  1,0 bod 



Kriterij izvrsnosti: 

- voditelj ŽSV, tijekom radnog vijeka, za svaki mandat    1,0 bod 

- učitelj mentor, tijekom radnog vijeka, za svaki madat    2,0 boda 

- učitelj savjetnik, tijekom radnog vijeka, za svaki mandat   3,0 boda 

- učitelj izvrsni savjetnik, tijekom radnog vijeka, za svaki madat   4,0 boda 

 

Nakon provedene opsežne rasprave i usaglašavanja stajališta Radničko vijeće jednoglasno donisi, 

slijedeće 

 

O d l u k a 

 

„Kriteriji na temelju kojih će se određivati tehnološki višak u OŠ Podmurvice, usvajaju se.“  

 

Z a k l j u č a k 

 

„Na temelju Usvojenih kriterija upućuje se Tajnik škole izraditi Pravilnik. “ 

 

 

 

AD. 3.   Ravnateljica škole Loredana Jakominić, pod točkom „razno“ iznijela je slijedeće: 

 

• čestitala je mentorima i učiteljima na postignutom uspjehu na natjecanju Dabar – mentorica 

Ana Posedi 

• čestitala je Učiteljima Marku Kovačiću i Maši Kulaš na uspjehu na natječaju HEP-a u kojemu 

smo školi osigurali potrebna osobna računala 

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 19:50 sati. 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na tri stranice. 

 

 

 

Zapisničar:       Ravnateljica: 

 

         Marin Bogičević, v.r.             Loredana Jakominić, v.r.  


