
Zapisnik s 19. sjednice Učiteljskog vijeća u školskoj godini 2018./2019. 

 

 

Dana 30. listopada 2018. godine u 18.10 h, u knjižnici škole, započinje sjednica 

Učiteljskog vijeća. 

Odsutni su sljedeći članovi Učiteljskog vijeća: Dragana Brčina, Davorka Celić, Ingrid 

Dragojević Puzjak, Sadžida Jukan, Jelena Kolić, Ana Kuhar, Petrić Kristina, Popović Branko, 

Ratajec Kristina te Petra Mrvić..  

Ravnatelj Predrag Dukić pozdravlja sve prisutne članove Učiteljskog vijeća, te 

najavljuje točke dnevnog reda. 

 

Dnevni red: 

  

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Zakon o zaštiti osobnih podataka – odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK & 

PARTNERI d.o.o. 

3. Elementi upisa u eDnevnik – Suzana Mohorović 

4. Razno 

a. Praćenje učitelja 

b. Dežurstvo učitelja 

c. Uključivanje škole u projekt „Istra bez karijesa“ 

d. Prijava na predavanje u sustav ema.e-skole.hr na predavanje „Kako 

učiti u online okruženju“ 

e. Predstava „Reci drogi ne“ 

f. Natječaj za slogan mjeseca borbe protiv ovisnosti  

g. Pohvalna svim učiteljima na uspjehu 

  

 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
 

Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 18. sjednice Učiteljskog vijeća, 

bez primjedbi i nadopuna. 

 

Ad 2.) Zakon o zaštiti osobnih podataka – odvjetničko društvo 

ZAGORŠĆAK & PARTNERI d.o.o. 

 
Gospodin D. Z. iz odvjetničkog društva ZAGORŠĆAK & PARTNERI d.o.o. održao je 

predavanje Učiteljskom vijeću na temu „Zaštita osobnih podataka“.  

 

Neke od važnih informacija: 

Privola – razrednik mora znati, unutar svog razreda, koji se učenici smiju a koji ne 

smiju slikati, te koje podatke mogu koristiti a koje ne smiju. Ukoliko se prekrši nešto od 

navedenog povlači za sobom novčanu kaznu. 



Izlet – s izleta se može porukom javiti roditeljima da se stiglo na odredište. Nikako 

slati fotografije putem društvenih mreža i sličnih aplikacija (Facebook, Viber, Instagram…).  

Zapisnik – u zapisnik ne unositi imena učenika. Koristiti pseudonime ili šifre. 

Privole za terensku nastavu – ukoliko u jednom mjesecu postoji više izlazaka ili izleta, 

može se napraviti samo jedna privola. Ona mora sadržati točne datume i mjesta na koja se 

odlazi.  

e Dnevnik – dnevnik sadrži osobne podatke učenika. Za vrijeme marende ili sličnih 

situacija gdje učitelji napuštaju učionicu, potrebno je odjaviti se s aplikacije eDnevnik kako 

podatke ne bi vidio netko drugi. Ukoliko se radi o običnom dnevniku potrebno ga je zatvoriti 

u ormar.  

e- mail – isto kao ni društvenim mrežama tako ni putem e- maila ne slati osobne 

podatke učenika. Ukoliko se radi o telefonskom pozivu treba biti siguran da se s druge strane 

nalazi roditelj ili staratelj. 

Usmena privola – može se potkrijepiti bilješkom koju roditelj potpisuje kako bi lakše 

dokazali da je roditelj nešto dozvolio ili nije dozvolio.  

Fotografije – prilikom fotografiranja potrebno je zasjeniti sliku učenika koji za to 

nemaju privolu ili ih ne fotografirati.  

Roditelji – ukoliko su roditelji rastavljeni samo je jedan roditelj skrbnik, te smo njemu 

obavezni davati informacije o učeniku. Iznimke su kada roditelj skrbnik naglasi da se drugom 

roditelju možemo davati informacije.  

 

 

Ad 3.) Elementi upisa u eDnevnik – Suzana Mohorović 

 
Pedagoginja Suzana Mohorović pripremila je smjernice za ispunjavanje eDnevnika 

kako bi svi učitelji ispunjavali dnevnik na isti način.  

Dnevnik rada – napomene – vidljive su svim članovima razrednog vijeća i dobro je za 

suradnju razrednog vijeća. Tu se unose pozitivne ili negativne inicijative i primjeri.  

Bilješke predmeta – upisuje se samo uspjeh znanja kao što su inicijalni ispiti, datum 

usmene provjere, postignuća kratkih pismenih provjera, datumi pisanih provjera i sl.  

Zapisnici – zapisnici roditeljskih sastanaka, grupa roditelja, razrednih vijeća moraju 

sadržavati potpis zapisničara, priloge (ako ih ima) te redni broj sastanka.  

Administracija – potrebno je ažurirati podatke kao što su brojevi mobitela, e-mail 

adrese i sl. Prilikom izricanja pedagoških mjera potrebno ih je upisati u e-maticu te povući 

podatke u eDnevnik.  

Nazočnost roditeljskim sastancima, pojedinim razgovorima – bilo da se radi o 

roditeljskim sastancima ili individualnim informacijama potrebno je upisati datum razgovora 

te tko je prisustvovao (majka, otac, staratelj).  

Podaci o suradnji s roditeljima i ostalim odgojim činiteljima – potrebno je navesti 

razlog poziva, odaziv, kako je poziv uručen, te kratki opis.  

Podaci o radu razrednog vijeća – u ovu karticu stručni suradnici mogu upisati 

razgovor s učenikom, a razrednici mogu i priložiti zapisnik pisan u Wordu, te navesti datum.  

Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela – unosi se 35 tema za Sat razrednog 

odjela, odnosno realizacija plana Godišnjeg plana (zdravstveni / građanski odgoj). Razredna 

nastava ovdje može unijeti i Godišnji plan i program rada, te mjesečne planove.  

 

Pedagoginja Suzana Mohorović sve je obogatila primjerima iz prakse.  

Dogovoreno je da će se detaljne upute objaviti na stranicama škole, na temelju kojih 

svi učitelji ih se moraju pridržavati. 

 



Ad 4.) Razno 
a. Mjesečni planovi  

Ravnatelj podsjeća učitelje da se mjesečni planovi trebaju predati do 5. dana u 

tekućem mjesecu. Planove treba staviti na računalo u zbornici u za to predviđenu mapu.  

 

b. Praćenje učitelja 

Počinje praćenje nastave učitelja koje će ove godine biti nešto drugačije. Osim 

ravnatelja i stručne službe, u praćenju će sudjelovati i učitelji savjetnici/mentori. Praćenje 

započinje učiteljima koji najkraće rade u školi.  

 

c. Dežurstvo učitelja 

Ravnatelj podsjeća kako je dežurstvo obavezno te kako su učitelji dužni biti na svom 

mjestu dežurstva u za to predviđeno vrijeme. Raspored dežurstva izvješen je na oglasnoj ploči 

u zbornici.  

d. Uključivanje škole u projekt „Istra bez karijesa“ 

U projektu „Istra bez karijesa“ sudjeluju učenici petih razreda. Pregled će se održati u 

školi, a razrednici trebaju dobiti pismenu suglasnost roditelja.  

 

e. Prijava na predavanje u sustav ema.e-skole.hr na predavanje „Kako 

učiti u online okruženju“ 

Tko se ne može prijaviti na predavanje „Kako učiti u online okruženju“ na stranicama 

sustava,  može se prijaviti na listi objavljenoj u zbornici te će naknadno biti dodani na listu. 

 

f. Predstava „Reci drogi ne“  

27. studenog 2018. održat će se predstava „Reci drogi ne“ za učenike sedmih razreda. 

Predstava će biti u 8.00 h u školskoj blagovaoni.  

 

g. Natječaj za slogan mjeseca borbe protiv ovisnosti 

Učenici sedmih i osmih razreda mogu sudjelovati u natječaju za slogan borbe protiv 

ovisnosti. Potrebno je dovršiti rečenicu „Put ovisnosti je put…“  Najdosjetljiviji bit će 

nagrađeni.  

  

h. Pohvalna svim učiteljima na uspjehu 

1. Učenik L. R. s učiteljicom Anom Bačić; 1. mjesto u kategoriji igrani film na 56. reviji 

hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održanog od 4. do 7. listopada 2018. u Bolu na 

Braču; 

2. Učenik L. R. s učiteljicama Evelinom Majcan Lenić i Majom Kalebić; 1. mjesto na 30. 

smotri učeničkih radova Republike Hrvatske, u kategoriji istraživačkih radova, u 

Vinkovcima; 

3. Objaviti će se zajednički rad učiteljice Sanje Pereša Macuka s kolegom Igorom 

Jovanovićem, na temu „Steppin in someone else shoes“ od strane Euroclio – European 

association of history educators;  

4. Učiteljica Tanja Jovanović Pap promovirana u zvanje učitelja savjetnika. 

 

 

Ravnatelj Predrag Dukić zahvaljuje učiteljima na pažnji te zatvara 19. sjednicu 

Učiteljskog vijeća u školskoj godini 2018./2019. Sjednica završava u 20. 10 h. 

 

 



 

KLASA: 003-08/18-02/01 

URBROJ: 2168/01-55-56-01-18-14 

 

Zapisničarka:_________________                                          Ravnatelj: _________________ 

Sandra Korenić, mag.prim.educ.                                    mr.sc. Predrag Dukić 

 

 

 


