
Sjednica Učiteljskog vijeća održana 24.2.2020. 

 

Dnevni red: 

1. Izlaganje logopedice – Učenik s poremećajem iz spektra autizmau redovnom obrazovnom 

sustavu 

2. Anketa odgojno obrazovnih djelatnika o upravljanju i organizaciji rada škole 

3. Razno 

 

 

Ad.1  

Logopedica Anja Benšić održala je edukaciju o radu s učenicima s poremećajem iz spektra 
autizma (PSA) u redovnom obrazovnom sustavu. Definirana su obilježja učenika s PSA te 
strategije poticanja komunikacijskog razvoja u razredu. Prikazom slučaja iz prakse pojašnjene 
su intervencijske tehnike: videomodeliranje, socijalne priče, vršnjački vođena intervencija i 
vizualni rasporedi. 
 

 

Ad.2 

Provedena je anketa odgojno obrazovnih djelatnika o upravljanju i organizaciji rada škole. Usporedili 

smo rezultate naše škole u odnosu na druge te su neki elementi po mišljenju učitelja kod nas bolji 

(npr. Usavršavanje, rad na EU projektima) , a neki poput međuljudskih odnosa lošiji. Ravnateljica je 

istaknula na čemu treba poraditi pa je predložila tim za kvalitetu koji će se sastati u mjesecu ožujku s 

konkretnim prijedlozima kako unaprijediti rad škole. U tim za kvalitetu rada škole odabrani su iz 

razredne nastave učiteljice: Blaženka Bajić, Ariana Brusić, Renata Dubravac Okretič, Katarina Širola,a 

iz predmetne nastave Jasmina Rajković, Jelena Maras, Elizabeta Rubinić, Danijela Ivošević Jelušić te 

stručni suradnik Mladen Župan. Ravnateljica je naglasila da se timu za kvalitetu može priključiti svaki 

učitelj koji to želi. Tim za kvalitetu treba proučiti rezultate ankete, donijeti zaključke i prijedloge za 

razvoj škole u sljedeće tri školske godine koji bi tada bili i implementirani.  

 

Ad 3.  

Projektni tjedan održat će se u tjednu od 14. – 18. travnja. Potrebno je poslati ravnateljici do 15.3. 

prijedloge projekata u tom tjednu na temu Ekologija. Učiteljica Linda Ahel upitala je kako to treba 

izgledati tj. da neće stići u jedan školski sat odraditi projekt kako ga je zamislila. Prvo treba poslati 

projekte pa ćemo dogovoriti tijek izvođenja projekta. Zadnji, peti dan projekta bit će prezentacija 

radova tijekom projektnog tjedna. Zaključak je donesen da će projektni tjedan izgledati onako kako 

definiramo projekte.  

Učiteljsko vijeće dobilo je dvije pisane zamolbe za izostancima s nastave, a to su učenice 7.a razreda 

Mia Bosanac i Nika Kukuljan Frleta. Mia će izostati u tjednu od 24. - 29. veljače zbog pripremnih 

treninga snowboardinga. Nika Kukuljan Frleta državna je prvakinja u gimnastici te će u sljedećih par 

mjeseci dosta izostajati iz škole radi treninga izvan Rijeke te radi natjecanja izvan Hrvatske pa je 



razrednica zamolila kolege da joj izađu u susret tako da djevojčica ne piše pisane provjere znanja u 

trećem i četvrtom mjesecu zbog količine izostanaka nego da ih piše kada se sama javi. Učenica je vrlo 

savjesna i odgovorna te je do sada izvršavala sve svoje obveze redovito i marljivo pa su se svi složili 

kako učenicu treba podržati. Također, zamolbu je putem e-pošte poslao i otac učenika Patrika 

Klovara Lukarića koji je zamolio Učiteljsko vijeće s obzirom da dijete ide na više županijskih natjecanja 

kao i na državno natjecanja iz informatike da mu se omogući naknadno pisati ili odgovarati nastavno 

gradivo.  

 

Učiteljica Linda Ahel obavijestila je Učiteljsko vijeće kako je učenica Paola Zelenčić  iz 8.b dobila 

potvrdu od liječnice o oslobađanju nastave TZK-a. Učiteljsko vijeće potvrdilo je oslobađanje učenice 

od nastave TZK na osnovu liječničke potvrde. 

 

Učiteljica Jelena Maras spomenula je kako je putem Adventskog sajma prikupljeno 2.150,25 kn i 

postavljeno je pitanje kuda s tim novcem. Naime, novac od prethodnih godina održavanja sajma 

doniran je socijalnoj samoposluzi i potrebitim obiteljima u školi. Ravnateljica je odlučila da će učenici 

sami odabrati što bi htjeli tj. učitelji će dati neke prijedloge koje će učiteljica iz infomatike postaviti 

kao opcije u anketi koju će provesti među učenicima.  

 

Učiteljica Renata Dubravac Okretič zamolila je sve učitelje da potaknu učenike na kupovinu članskih 

iskaznica Crvenog križa kako bismo ih potaknuli na što veće sudjelovanje u Crvenom križu.  Komisija iz 

Crvenog križa posjetila je Osnovnu školu Kozala s namjerom pomaganja oko uređenja mediteranskog 

vrta pa je učiteljica naglasila da zamolimo ukoliko i koji roditelj želi sudjelovati te također da 

razrednici napomenu učenicima kako kreću pripreme za natjecanje iz Crvenog križa.  

 

27. veljače održat će se prezentacija radova svih škola koje su sudjelovale u radionicama putujućih 

filmskih skupina. Gospođa Barbara Zupičić poslala je pozivnicu svim školama pa je potrebno na 

vrijeme rezervirati mjesta u Art kinu ukoliko se želi ići na projekciju radova.  

 

MZO je poslalo dopis školama u kojem su naveli da sve škole otkažu putovanje u sljedećih mjesec 

dana u Italiju te da sve škole koje planiraju putovanje u Italiju do mjeseca lipnja moraju to javiti 

Ministarstvu.  

 

Razrednica 6.b pročitala je mail majke učenice Enne Ćosić koja se upitala hoće li učenici koji su bili na 

riječkom karnevalu biti u karanteni? Na to je odgovoreno kako se prate naputci kriznog stožera koji 

za sada nije zabranio javna okupljanja te se smatra da za sada karantena nije potrebna i da je jedino 

potrebno pratiti upute zdravstvenih djelatnika NZZJZ. Za sada je dovoljno djecu poticati i upozoravati 

na češće pranje ruku sapunom i vodom . 

 

Zapisničar: 

Danijela Ivošević Jelušić 


