
ZAKLJUČAK 

sa sjednice UV održane 8. srpnja 2019. u 11.00 sati  

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice UV 

2. Uspjeh učenika nakon održanog dopunskog rada 

3. Popravci u kolovozu 

4. Kalendar rada za šk. god. 2019./2020. 

5. Izvješće o stanju sigurnosti 

6. Udžbenici 

7. Razno 

 

Ad 1. Zapisnik s prethodne sjednice UV, održane 18. lipnja 2019. godine, verificiran je bez 

primjedbi. 

 

Ad 2. Dopunski rad pohađalo je 15 učenika te su svi uspješno položili. U Glazbenoj školi je na 

dopunski rad upućeno 6 učenika te su također svi uspješno položili. 

 

Ad 3. S ozirom na to da su svi učenici uspješno završili dopunski rad, popravaka u kolovozu 

nema. 

 

Ad 4. Ravnateljica čita Kalendar rada za školsku godinu 2019./2020. Nastava počinje 9. rujna 

2019., a završava 17. lipnja 2020. godine. 

 

Ad 5. Ravnateljica čita evaluaciju provedbe preventivnih programa. Ove školske godine 

provodili su se preventivni programi: Trening životnih vještina u razrednim odjelima: 4. razred 

PŠ Dramalj, 5. a, 5. c, 6. a i 6. b, Zdrav za pet u razrednim odjelima 8. razreda,  CAP-prevencija 

zlostavljanja, osnaživanje djece u sprečavanju napada od strane vršnjaka, poznate odrasle 

osobe, nepoznate odrasle osobe. Program se provodio u razrednim odjelima 2. i 3. razreda, Prvi 

koraci u prometu- za učenike 1.razreda. 

Učenici 5. i 6. razreda sudjelovali su na Sajmu mogućnosti 4. listopada 2018. godine koji je 

održan u Hostelu „Karlovac“. 

„Dan ružičastih majica“-radionice za učenike petih razreda provela je policijska službenica PP 

Crikvenica. 

Proveden je Teen Cap za učenike osmih razreda, obilježen je Dan sigurnijeg interneta. 

Cjelogodišnji školski projekt pod naslovom „U zagrljaju sigurnosti“ održan je 17. travnja 2019. 

Jedanput mjesečno organiziran je Dan otvorenih vrata za roditelje. 

Svi programi su u potpunosti realizirani. 

Kućnim redom Škole regulirana je sigurnost o korištenju suvremenih tehnologija, osobito 

mobitela i interneta. 

 

Ad 6. Knjižničarka Renata Gržac čita naručene udžbeničke komplete koje su odabrali učitelji 

za prvi, peti i sedmi razred. 



 

Ad 7. Razno 

 

a) Ravnateljica čita dvije zamolbe roditelja za ispis iz izbornog predmeta Njemački jezik. 

Članovi UV prihvaćaju zamolbe roditelja. 

 

b) Ravnateljica čita dopis UNICEF-a (zahvala za doprinos učitelja) te je odlučeno da se i dalje 

nastavlja s tim projektom. 

 

c) Ravnateljica podsjeća učitelje koji imaju pravo na umanjenje sati rada da predaju zahtjev do 

15. srpnja 2019. 

 

d) Učenici osmih razreda trebali bi ići u Vukovar 26. i 27. rujna 2019. Međutim, bit će 

preklapanje s ekskurzijom pa će učiteljica Daliborka Todorović poslati zamolbu za neki drugi 

termin. 

      Ravnateljica 

      Deana Čandrlić Zorica, prof. 


