
 
 

Klasa: 003-10/21-01/2 

Urbroj: 2170-55-02-21-1 

Rijeka,  3. ožujka 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

Sa 6. sjednice Učiteljskog vijeća održane 

dana, 3. ožujka 2021. godine u 17,00 sati 

 

Ravnateljica škole Loredana Jakominić, predložila je slijedeći 

   

Dnevni red: 

 

1.   Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća 

2.   Izbor Predstavnika Učiteljskog vijeća iz reda učitelja i stručnih suradnika kao člana  

 Školskog odbora u  novom četverogodišnjem mandatu 

3.  Edukacija o potresima i evakuaciji za vrijeme potresa  
4.  Razno 

 

 

AD. 1.   Temeljem prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 15. siječnja 2021. godine 

zamjenica ravnateljice škole Iva Vukić Antić je članovima Učiteljskog vijeća pročitala prethodno 

napisani Zapisnik. Ravnateljica je pozvala prisutne članove Učiteljskog vijeća da se izjasne o 

prihvaćanju predočenog Zapisnika. 

 

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

 

Z a k l j u č a k 

 

"Usvaja se Zapisnik s sjednice Učiteljskog vijeća održane 15. siječnja 2021. godine." 

 

 

 

AD.2.    Zamjenica ravnateljice škole IvaVukić Antić pozdravila je prisutne članove Učiteljskog 

vijeća, te u uvodnoj riječi navela kako je glavni razlog sazivanja ove sjednice Učiteljskog vijeća izbor 

Predstavnika iz reda učitelja i stručnih suradnika u novi saziv Školskog odbora u četverogodišnjem 

mandatu od 2021. do 2025.  

Nakon iznesenog Zamjenica ravnateljice pozvala je tajnika Marina Bogičevića da iz Statuta 

Osnovne škole Podmurvice pročita odredbe Statuta  (članak 29. do članak 33.) koje su vezani za izbor 

Predstavnika iz reda učitelja i stručnih suradnika u Školski odbora.  

Članovi u Školski odbor biraju se tajnim glasovanjem, te se bira dva člana iz reda učitelja i 

stručnih suradnika. 

Članovi Učiteljskog vijeća su jednoglasno izabrali izborno povjerenstvo od tri (3) člana: Sonju 

Valerijev, Ines Begić i Vladimira Šavlea.   

Članovi Učiteljskog vijeća za Predstavnike u Školski odbor predložili su: Robertu Bonassin, 

Nadu Kegalj, Anu Marinić i Željku Milošević, svi članovi su prihvatili su svoju kandidaturu, te su 

jednoglasno potvrđeni javnim glasovanjem od strane Učiteljskog vijeća  

Tajnik Škole izradio je glasačke listiće, koji su potom podijeljeni članovima izbornog 

povjerenstva na verifikaciju. Izborno povjerenstvo utvrdilo je broj prisutnih članova Učiteljskog vijeća 



s pravom glasa (četrdesetpet, 45 ) i podjelilo je članovima Učiteljskog vijeća glasačke listiće kako bi se 

pristupilo glasovanju. 

Nakon završenog glasovanja, glasački listići su razvrstani i glasovi prebrojani. Utvrđeno je kako  

su kandidati dobili slijedeći broj glasova; Roberta Bonasin dobila je jedanaest (11) glasova, Nada Kegalj 

nula  (0) glasova,  Ana Marinić  dvadeset i pet (25) glasova, te Željka Milošević jedan (1) glasa.  

 

Neupotrebljenih glasačkih listića je 8 glasačkih listića 

 

Time se Roberta Bonassin i Ana Marinić izabrane za Predstavnice u Školski odbor iz reda 

Učitelja i stručnih suradnika.  

 

 

Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi, jednoglasno je donijeta slijedeća/i 

 

O d l u k a 

 

„Za Predstavnice u Školskom odboru iz reda Učitelja i stručnih suradnika izbrane su učiteljice Roberta 

Bonassin i Ana Marinić.“ 

 

 

AD.3.    Zamjenica ravnateljice škole IvaVukić Antić pozvala je učiteljicu Anu Marinić da pred 

članove Učiteljskog vijeća iznese prezentaciju o potresima i načinu ponašanja za vrijeme i nakon 

potresa. Ana Marinić u prezentaciji iznosi specifičnosti područja u kojem prebivamo, opasnost od 

potresa i neophodne radnje koje učitelji moraju poduzeti suočeni sa potresom. 

 

 Navedena prezentacija objavit će se javno na mrežnim stranicama škole. 

 

 Učiteljsko vijeće primilo je na znanje podneseno izvješće i obveze postupanja koje iz njega 

proizlaze te su dužni na sastancima razrednog odjela upoznati učenike o istoom. 

       

     

AD. 4.   Ravnateljica škole Loredana Jakominić pod točkom razno navela je: 

 

 

• provodi se izbori za predstavnike u novi saziv Školskog odbora  

 

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 1800 sati. 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na dvije stranice. 

 

 

 

Zapisničar:       Ravnateljica: 

 

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

 

 


