
Zaključci sa sjednice Učiteljskog vijeda održane 22.rujna 2016.godine 

 

1. Članovi Učiteljskog vijeda su upoznati sa Zakonom o pravu na pristup informacija (NN, 

25/13, 85/15). 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija  sva javna tijela i ustanove su dužne 

objavljivati na svojim mrežnim stranicama odluke i zaključke tijela, izvješda o radu, 

financijska izvješda, zakone, pravilnike, GPP i sve važne obavijesti. 

Ravnateljica je upozorila sve članove UV-a na čuvanje poslovne tajne  (poslovne tajne 

obuhvadaju informacije na RV, UV, individualnim sastancima i sl.) 

Učitelji su se dužni ograditi u razgovorima s učenicima i roditeljima dok ne dobiju službenu 

informaciju. Roditelji smiju znati službene informacije tek u onom trenutku kad ih zaposlenici 

dobiju službenim putem (mail, oglasna ploča, UV, mrežne stranice Škole). 

2. Prihvadena su nova tjedna zaduženja za šk.godinu 2016./17., a u svezi s novim petim 

razrednim odjelom.  

Peti razredi su formirani u 4 odjela (na temelju Odluke Učiteljskog vijeda o prijedlogu novog 

ustroja razrednih odjela i na temelju Odluke Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji), a s 

novim rasporedom u kojem je uključen i 5.d  kredemo 3.listopada 2016.godine. Na snazi je 

Odluka ŠO da se uvodi međusmjena tredih razreda. Međutim, postoji velika mogudnost da 

satničar naše Škole  uspije napraviti raspored po kojem bismo ipak mogli svi ostati u jutarnjoj 

smjeni o čemu de biti obavijest na stranicama škole u ponedjeljak, 26.rujna 2016.godine do 

kraja dana. 

1.11.je neradni dan u RH, Svi sveti. 30.listopada 2016.godine je u našoj školi nastavni dan. 

3.    Ravnateljica je 2015.godine službeno obavijestila Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno 

uređenje i graditeljstvo Grada Zadra o problemu pregustoga prometa na Trgu Gospe 

Loretske pola sata prije početka nastave (tri dječja vrtida, samostan, crkva, škola) kao i 

rješavanja parkirnih mjesta kojih je trenutno vrlo malo obzirom na potrebe. Iz resornog 

odjela poručuju da su u Gradu Zadru upoznati s tim problemom, o istom vode računa i da 

postoji idejna skica kako bi se to moglo riješiti.  

 

        Ravnateljica 

        Jasmina Matešid 

 

 



 


