
 
 

Klasa: 003-10/21-01/1 

Urbroj: 2170-55-02-21-1 

Rijeka, 15. siječnja 2021. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 5. sjednice Učiteljskog vijeća održane 

dana, 15. siječnja 2021. godine u 10,00 sati 

 

 

Ravnateljica škole Loredana Jakominić, predložila je slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Online nastava 

3. Laptopi za učitelje  

4. Vježbe evakuacije 

5. Razno 

 

 

AD 1.   Temeljem prethodne sjednice Učiteljskog vijeća održane dana 23. prosinca 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 4. 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 23. prosinca 2020. godine." 

 

 

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

provedbi online nastave za učenike od 5. do 8. razreda. U provođenu online nastave treba se držati 

rasporeda i nastvu provoditi u realnome vremenu, prema smjernicama Stožera ispiti se mogu provoditi 

u školi.Ravnateljica ističe kako treba poštivati slobodno vrijeme učenika i učitelja te da online sadržaji 

i materijali i zadaci koji se učenicima daju trebaju biti racionalno i razmjerno procijenjeni. 

Epidemiološka situacija pred obrazovni sustav stavlja veliku odgovornost.  

U školsu će pored učenika razredne nastave doalziti, učenici Posebnog razrednog odjela i učenici s 

teškoćama u razvoju. 



Nada Kegalj, stručna suradnica – psiholog dala je analizu upitnika i pravila ponašanja koja se provode 

u nastavi na daljinu, dokumentacija se prilaže ovome zapisniku. 

Članovi Učieljkog vijeća primaju na znanje podneseno izvješće. 

 

 

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

smo od strane Ministarstva Dobili Laptope namjenjene učiteljima i stručnim suradnicima u sklopu 

provedbe reforme Školstva – Škola za život.  

Podjela će se obaviti prema podacima zaprimljenim iz sustava i svi učitelji i stručni suradnici zadužit će 

u reversu laptop koji su zaprimili. 

Marko Kovačić, zaduženi učitelj za ICT sastavit će način na koji će se osoposobiti računala i osigurati 

njihova funkcionalnost. 

Tajnik, Marin Bogičević izvršit će podjelu. 

Članovi Učieljkog vijeća primaju na znanje podneseno izvješće. 

 

AD. 4.  Ravnateljica škole Loredana Jakominić izvijestila je članove Učiteljskog vijeća kako 

planiramo provesti vježbu evakuacije i to od potresa. Potaknuti događajima koji su obilježili cijelu 

prošlu godinu u Repunlici Hrvatskoj, otresima u Zagrebu, petrinji i Sisku, a budući da se Rijeka nalazi 

na trusnome području neophodno nam je provesti vježbu evakuacije kad to epidemiološke okolnosti 

dozvole. 

 

Obratili smo se gradu vezanu uz statiku starog dijela školske zgrade sagrađene 1886. godine. 

 

Čim budemo imali informacije i bude nam to moguće provest će se vježba evakuacije. 

 

 

 

 

AD. 5.   Ravnateljica škole Loredana Jakominić, pod točkom „razno“ iznijela je slijedeće: 

 

• aktivnosti Erasmus KA1 i K2 aktivnosti 

• izbori za Školski odbor održat će se na sjednicama Učiteljskog vijeća, Skupa radnika i Vijeća 

roditelja  

  

Završetkom rasprave po dnevnom redu sjednica je završena u 10:20 sati. 

 

Zapisnik je napisan u jednom primjerku na dvije stranice. 

 

Zapisničar:       Ravnateljica: 

 

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


