2. sjednica Učiteljskog vijeća
Ponedjeljak, 31. kolovoza 2015. u 9:00 sati
Novi kolege: Antonija Šverko-HJ i EJ, Marijeta Sikavica-ZEM, Mirjana Komazecproduženi boravak
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Učiteljskog vijeća od 24. kolovoza 2015. godine
2. Raspored aktivnosti u periodu do početka školske 2015./2016.godine
 E-dnevnik – edukacija učitelja
3. Školski dokumenti i pravilnici
 Statut škole
 Pravilnik o radu
 Poslovnik o radu školskog odbora
 Poslovnik o radu Vijeća roditelja
 Poslovnik o radu stručnih tijela
 Pravilnik o radu školske knjižnice
 Plan evakuacije i spašavanja radnika i učenika
 Etički kodeks nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Osnovne škole Srdoči
 Pravilnik o kućnom redu……
 Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti duhanskih proizvoda
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
Pravilnik o radu ŠSD
 Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta
 Pravilnik o zaštiti na radu
 Pravilnik o zaštiti od požara
 Protokol o postupanju u kriznim situacijama – nasilje u školi
 Protokol i kriteriji za utvrđivanje ocjene vladanja – prijedlog za javnu raspravu
 Protokol i pravila postupanja kod učeničkih izostanaka – prijedlog za javnu
raspravu

 Protokol i pravila postupanja kod puštanja učenika iz Škole – prijedlog za javnu
raspravu
4. MZOŠ
 Interno pročišćeni tekst Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 87/14. i 81/15.)
 Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s
teškoćama u razvoju, ( Narodne novine br.: 24, od 04. ožujka 2015.)
 Posjet Vukovaru svih učenika osmog razreda
5. Proslava Svjetskog dana učitelja – prijedlog učitelja za Županijsku nagradu
 Rok, 18. rujna 2015. – prijedlog učitelja škole
6. Razno
 Osiguranje učenika –povjerenik Tanja Barić,komisija članova Školskog odbora i
Vijeće roditelja
 Proslava blagdana Svetog Križa – Križevica
 Proslava 5.obljetnice crkve Svetog Križa – Srdoči – srijeda, 9. rujna 2015. godine u
18 : 00 sati, Dan OŠ Srdoči, nastupaju učenici Škole i Sveta misa za početak školske i
vjeronaučne godine
 Program Univerzalne sportske škole u školskoj 2015./2016.godini
 Hrvatski olimpijski dan –školska proslava, prezentacija izvannastavnih sportskih
aktivnosti
 Četvrtak, 3. rujna 2015. u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici, predavanje "THE
LATEST DEVELOPMENT IN GIFTED EDUCATION", prof. dr. sc. Taisir Subhi
Yamin, predsjednika Svjetske organizacije za darovitu i talentiranu djecu i generalni
direktor Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju.

