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Dnevni red: 

1) Izbor učenika generacije 

Slijedimo pravilnik o pohvalama i nagradama OŠ Kozala, te je stoga potrebno oformiti 

Povjerenstvo za izbor učenika generacije od 5 članova (2PN, 2RN i stručni suradnik škole). Članovi 

će se upoznati sa životopisima učenika koji su postavljeni u kanalu Zbornica (Teams platforma), te 

će se dogovoriti o bodovima prema pravilniku. Nova sjednica UV-a održat će se oko 14.6., u 17:00 

sati, gdje će se dodatno utvrditi detalji. 

Utvrđeno je Povjerenstvo u sastavu Katja Ćorić, Dubravka Poljak, Jelena Kružić, Katarina Širola, 

Ariana Brusić. 

 

2) Povjerenstvo za pohvale i nagrade 

Povjerenstvo za pohvale i nagrade (upućeni na tablice koje ispunjavaju razrednici), odredit će 

kriterije za Učenika/Učenicu generacije, učenika/učenicu koji/koja dobiva Nagradu ravnatelja i 

Učenika /Učenicu škole,  a ovisno o kategorijama učenici će dobiti knjige. Prijedlog školske 

knjižničarke, Nerine Banović, jest STEM enciklopedija ili  „Knjiga o matematici”. Predlaže i 

pomoć u obliku sugestiju nekog od mentora, gdje se cjenovno iznos knjige kreće do 120 kuna. 

Ravnatelj je predložio preuzimanje odgovornosti odabira. Povjerenstvo za pohvale i nagrade sastoji 

se od Andreje Saršona i Željke Oruč; predstavnik RN i PN. 

 

3) Projekt suradnje vrtića i lokalne zajednice (Baltazatograd) 

 Katarina Širola izvijestila je UV kako se Aktiv RN sastao, jedna radionica je sprovedena 

(susjedni vrtić), bit će i druga. Naglasila je kako bi bilo dobro da dobijemo povratnu 

informaciju. Radionice se događaju istovremeno, rotacija prisutna,  u trajanju od maksimalno 15 

minuta, podijeljene su u osnovna područja, Likovna kultura, Hrvatski i Priroda i društvo, uz 

produkt koji je vidljiv roditeljima ( npr. produkt je bila i kruna s likom Baltazara s njihovim 

imenima). Za nagradu su svi dobili medalju. CN nastava je imala takmičenje u graničaru. Sonja 

Konjuh je priskrbila poklone (dar za svaki razred). Za kraj projekcija suradnje održana je 

projekcija animiranog filma (iz udruge Smart; kvartovska udruga s kojom je ostvarena 

suradnja). Sutra, 1.6.2022. dolazi vrtić Maestral u 13:00. 

4) Razno 

 Etičko povjerenstvo (nakon usvojenog etičkog kodeksa) valja biti sastavljeno od 3 člana i 3 

zamjenika; utvrđeni su sljedeći članovi: Ana Balaš Šeremet (tajnica škole),u svojstvu pravnice, 

Katarina Širola i Sonja Konjuh, dok su njihovi zamjenici Karmina Samaržija, Andrea Saršon i 



Nives Vuherer. Prijedlog članova biti će predstavljen na sljedećoj sjednici ŠO, koji ih mora 

potvrditi. 

 Tim za kvalitetu oformljen prošli put realizirat će SWOT analiza putem Teamsa u nekoliko 

sljedećih dana kako bi tim dobio osnovne smjernice i uz prezentaciju predstavio UV-u ideju u 

kojem smjeru idemo kao institucija odgoja i obrazovanja i na koji način valja djelovati u 

budućnosti. 

 Viškovi i manjkovi realizacije broja održanih sati rješava se i riješit će se dogovorom oko 

realizacije kod razredne nastave. Pojavili su se minusi zbog blagdana koji padaju na isti dan. 

Danijela Ivošević Jelušić ima prijedlog kojim učitelji PN koji ulaze u satnicu RN, mogu biti 

mijenjani od strane učitelja RN u satnici njihovog predmeta. 

 Završna priredba – Višnja Maras planira završnu priredbu 15.6. u 17:00 u 4.a razredu, dok Irena 

Papak Medić i Blaženka Bajić 20.6. u 17:00 sati. 8. razredi nemaju definiran termin. 

 Primjeri dobre prakse – 4.b sudjelovali u dva projekta (izrada slikovnica i projekt o leptirima). 

Sudjelovale su dvije škole, prezentacija se održala u Dječjoj kući 6.6., zatražila se europska 

oznaka kvalitete za projekt o leptirima. Renata  Dubravac Okretič nije završila s projektom 

Etwinning zbog situacije s koronom. 

 Renata Dubravac Okretič spomenula je podatke vezane za članarinu Crvenog križa; 6.a i 6.b, 4.a 

nisu dovršili sve potrebno za isto, što će i učiniti do kraja školske godine. 

 U četvrtak 2.6., održat će se „B2B Run,” prijavili su se djelatnici škole Kozala (5 članova koji 

predstavljaju našu školu na toj utrci). Utrka će se održati na Gatu Karoline riječke, u 18:00 sati a 

djelatnici koji sudjeluju su Ivana Ćorić, Danijela Hrvatin, Karmina Samaržija, Jasmina 

Rajković, Renata Dubrava Okretič 

 Nerina Banović, školska knjižničarka pričala je o projektu „Čitamo zajedno zaboravljene 

knjige”, u kojem su učenici naše škole predstavljali” Tri mušketira” u Zagrebu, u kinu 

Tuškanac, 6.5. 2022. Na toj se manifestaciji predstavilo 30 škola iz cijele Hrvatske uz 500 

učenika. Nakon toga učenici naše škole posjetili su u Muzej čokolade (najmlađi muzej u 

Hrvatskoj). Podsjetila je na knjige iz lektire i povratak istih na vrijeme. 

 Danijela Ivošević Jelušić također podsjeća kako bi osmaši trebali vratiti tablete tjedan dana prije 

kraja školske godine. 

 Ravnatelj pozvao sve članove UV-a da se uključe u Sjednice UV-a sa svojim primjerima dobre 

prakse 

 Katja Ćorić, školska psihologica obavijestila je kako HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja) 

organizira dane otvorenih vrata (radionice za djecu, „Sigurna HR”), u radionici treba sudjelovati 

70-tak učenika. Održat će se uvodna prezentacija uz prezentaciju opreme za ronjenje i penjanje, 

psa za potragu i drona. Datum održavanje bit će srijeda 8.6., a sudjelovat će 4.b i 5. razredi. 

 Glazbena škola održat će prezentaciju za 2.,3., i 6. razrede u Plavoj sali. Prezentacija će se 

održati od 9:30 do 10:00. 

 Carnet i Mensi radionice (mentorirana škola), ravnatelj poziva djelatnike da se priključe. 

 Nicol i Gašpar Modrić, vratili su se iz inozemstva, a na Razrednom vijeću valja odrediti način 

ocjenjivanja. Vode se kao redoviti u sustavu, prijavljeni u sustav Eupisa, nostrifikacija će možda 

biti potrebna. 



 6.6. u 13:30 prijem nagrađenih učenika i mentora ; Andrea Saršon (Patrik Klovar Lukarić)i 

Jelena Maras (učenici Sara Oruč i Marika Zoa Antić i Loren Aćimović) 

 Željka Oruč, učiteljica RN-a podsjetila je da se u petak, 3.6. 2022. održava posljednja Akcija 

sakupljanja papira 

 Dječji karneval, sudjelujemo (Riječke trešnje, 12. po redu) s učenicima i učiteljicama RN-a. 

 

 Osnovna škola osvojila je 2. mjesto u vaterpolu na županijskoj razini (voditelj Zrinka Kursar 

Mustapić) 

 

 

U Rijeci, 31.5. 2022. 

 

Zapisničar: Elizabeta Rubinić 


