
 
 

Klasa: 003-10/21-01/3 

Urbroj: 2170-55-02-21-1 

Rijeka,  28. travnja 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

Sa 7. sjednice Učiteljskog vijeća održane 

dana, 28. travnja 2021. godine u 16,00 sati 

 

Ravnateljica škole Loredana Jakominić, predložila je slijedeći 

   

Dnevni red: 

 

1.   Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća 

2.   Izvješće po Rješenju prosvjetne inspekcije 

3.  Pravilnik o promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda – imenovanje  

 povjerenstva  
4.  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijevljivanja nepravilnosti – Imenovanje povjerljive osobe i  

 zamjenika povjerljive osobe 

5.  Potvrđivanje pedagoške mjere Strogog ukora 

6.  Razno 

 

 

AD. 1.   Temeljem prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 3. ožujka 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 3. ožujka 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 Izvješće 

po Rješenju Prosvjetne inspekcije. Pozvala je Tajnika Marina Bogičevića da predoći rješenje i iskaže 

koje su sve radnje po zapisniku i Rješenju poduzete. 

 

Tajnik, u cijelosti čita Rješenje i  ističe da smo do sada poduzeli radnje na: 

 

- donošenju pravilnika o Video nadzoru i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti, isti Pravilnici su stupili na snagu 

- otklonjene su svi nedostaci u ednevniku te je ravnateljica zaključila kontrolu 

- izrađen je prijedlog Pravilnika o promicanju spoznaje štetnosti uporave duhanskih proizvoda, 

koji će se usvojiti na Školskom odboru 

- izmjenjen je naziv Pravilnika o kućnom redu u Kućni red 

- ponovili smo Natječaje za zapošljavanje u kojima je utvrđena proceduralna greška 



- preostalo je donijeti novi Statut i Pravilnik o radu 

 

Učiteljsko vijeće prima na znanje podneseno izvješće i hodogram postupanja 

  

 

 

 

 

AD.3.    Zamjenica ravnateljice škole IvaVukić Antić istakla je kako na temelju Prvilnika o 

promicanju spoznaje štetnosti duhanskih i srodnih proizvoda na zdravlje trebamo imenovati tročlano 

povjerenstvo za borbu protiv pušenja. 

 U povjerenstvo imenuju se , Katja Luketić, predsjednica povjerenstva, Luka Tuta i Ivana Erak 

kao članovi. 

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

 

O d l u k a 

 

"Povjerenstvo za borbu protiv pušenja u sastavu Katja Luketić, predsjednica, Luka Tuta i Ivana Erak 

članovi povjerenstva, imenuje se" 

 

  

AD.4.    Zamjenica ravnateljice škole IvaVukić Antić istakla je kako na temelju Pravilnik o 

postupku unutarnjeg prijevljivanja nepravilnosti trebamo imenovati povjerljivu osobu za i njenog 

zamjenika za primenje pritužbi. 

 

 Povjerljivom osobom imenuje se Marin Bogičević, tajnik 

 Zamjenikom povjerljive osobe imenuje se Gordana Stanojević, učiteljica matematike. 

 

 Učiteljsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog ravnatelja. 

 

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

 

O d l u k a 

 

"Povjerljivom osobom za primanje pritužbi imenuje se Marin Bogičević, tajnik a zamjenicom 

povjerljive osobe imenuje se, Gordana Stanojević učiteljica informatike." 

  

 

AD.5.    Zamjenica ravnateljice škole Iva Vukić Antić, pozvala je razrednicu PRO Dijenu 

Toljanić i Razredno vijeće PRO razreda da iznesu prijedlog Pedagoške mjere strogog ukora, za učenike 

Miroslava Garića i Marina Levanića. 

 

Učenici su svojim ponašanjem ostvarili uvjete iz članka 3. i članka 7. Pravilnika o kriterijima izricanja 

pedagoških mjera. 

 

Provodi se rasprava i javno glasovanje. 

 

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

 

O d l u k a 

 

"Pedagoška mjera strogog ukora izriče se Učeniku PRO razreda Miroslavu Gariću i Marinu Levaniću" 

 

     

AD. 6.   Ravnateljica škole Loredana Jakominić pod točkom razno navela je: 



 

 

• naljepnice zabranjeno pušenje imaju se istaknuti na vidljivim prostorima u školi 

• informacije sa sastanka sa predstavnicima nadležnog Odjela Grada ijeke 

  • Anketu o ispitivanju zainteresiranosti o prelasku na A model nastave 

 • Osvrt na online nastavu  

 • konstituirajuću sjednicu Školskog odbora koja nam slijedi te se pritom zahvalila na radu 

dosadašnjim članovima školskog odbora i čestitala članovima škole koji su izabrani za rad u novome 

sazivu  

 • Pohvalila je učenike i mentore na postignućima na natjecanjima županijske i državne razine  

 • Pohvale za organizaciju i provedbu Tjedna darovitosti  

 • Pohvale Alidi Devčić Crnić za organizaciju i provedbu „Noć Knjige“ 

 • tokom mjeseca svibnja provest će se anketa o izbornoj nastavi za slijedeću školsku godinu   

 

 

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 17150 sati. 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na tri stranice. 

 

 

 

Zapisničar:       Ravnateljica: 

             

          Marin Bogičević               Loredana Jakominić 

 

 


