1. sjednica Učiteljskog vijeća
Ponedjeljak, 24. kolovoza 2015. u 10:00 sati
Dnevni red:
1. Uvodne napomene
2. Utvrđivanje uspjeha učenika



Učenika upućenih na polaganje popravnih ispita nije bilo

3. Projekt sanacije Škole - informacije
 Aktivnosti sanacije krova Škole tijekom ljetnih mjeseci nije bilo; radovi vjerojatno u



zadnjem kvartalu ove godine
Preseljenje školske knjižnice na prvi kat do početka nastave
Formiranje zbornice u prostoru dijela školske knjižnice

4. Raspored aktivnosti u periodu do početka školske 2015/2016. godine

5. MZOS
 Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora
učenika
 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan
škole (Narodne novine, br. 87/14. I 81/15.) - interno pročišćen tekst
 Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - ematici
 Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi;
pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 34/14, 40/14 i 103/14.) - Rješenja o tjednom
zaduženju
6. Grad Rijeka - Odjel za odgoj i školstvo
 Socijalni program - podmirenje troškova marende i obroka u produženom boravku
učenika
 Socijalni program - poklon bon učenicima osnovnih škola za školske knjige u šk.god.
2015/2016.



Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka i cjelodnevnog odg.-obraz.
rada u osnovnim školama za šk. 2015/2016.

7. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i
kulturu
 Odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama Županije primorsko - goranske
za školsku godinu 2015/2016.
 Provedba članka 107. Zakona... i člana 25. Kolektivnog ugovora... potrebe za
kadrovima
8. Proslava Svjetskoga dana učitelja - prijedlog učitelja za Županijsku nagradu
 Rok 18. rujna 2015.
9. RAZNO
 Zadatci u kolovozu i rujnu 2015. - na oglasnoj ploči u zbornici
 Priredba za učenike 1. razreda - ponedjeljak, 7. rujna 2015. u 18:30 sati
 Proslava blagdana Križevice 2015. god. - aktiv RN i HJ - Udruga Mavrica
 Objava zapisnika sa sjednica kolegijalnih tijela Škole sukladno odrebama Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) - rad Škole je javna stvar
 Školski pravni akti - javna stvar koja treba biti na web stranici Škole
 Croatia osiguranje - slučaj odštetnog zahtjeva obitelji učenice Antonele Batista
 Adresar djelatnika - ažuriranje; mjesto prebivališta

