3. sjednica Učiteljskog vijeća
Petak, 4. rujna 2015. u 9:00 sati
Novi kolege: Antonija Šverko-HJ i EJ, Marijeta Sikavica-ZEM, Mirjana Komazec produženi boravak, Ivana Jerbić - NJEM te Sonja Blečić - HJ (privremena zamjena za Dajanu
Aračić Šebelja)
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Učiteljskog vijeća od 31. kolovoza 2015. godine
2. Godišnje izvješće o radu škole na kraju školske 2014./2015. godine
 Kronologija događanja u školskoj 2014/15. godini
 Tekstualna izvješća
3. Organizacija rada u novoj šk. god. 2015/16.
 Broj odjela i razredništvo
 Raspored prostora i raspored sati - svi odjeli u jednoj smjeni
 Izrada individualiziranih odgojno - obrazovnih programa: IOOP-a za djecu s posebnim
potrebama - Rješenje Ureda državne uprave
 Novi raspored zbornice i školske knjižnice
 Odmori učenička školska marenda
 Dežurstvo učitelja - odgovrnost za sigurnost učenika
 Estetsko uređenje škole
 Potvrda članova Vijeća roditelja; zapisnički konstatirati
 WEB škole; važniji datumi; izvješće o realizaciji
 Planiranje izleta, ekskurzija, terenske nastave
 Kadrovska problematika
 Naputak učiteljima i učenicima na početku šk. god., SRZ, web
 Planiranje i projektiranje inovacija u nastavi
 Realizacija projekta Moja Rijeka
 Prijedlog rasporeda Info dana u 2015/16.
 Produženi boravak -odluka o potvrdi upisne liste
 Učenička zadruga
 Školski sport - nastavak rada ŠSD u školskoj dvorani

4. MZOS
 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN, br. 94/2015.)
 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i
srednjoj školi
5.










RAZNO
Hrvatski olimpijski dan
Zadatci djelatnika u rujnu 2015. - na oglasnoj ploči u zbornici
Proslava blagdana Svetog Križa – Križevica
Srijeda, 9. rujna 2015. godine u 18:00 sati; Sveta misa za početak školske i
vjeronaučne godine
Provedba sheme školskog voća i povrća - Pravilnik... (NN, br. 51; 25. travnja 2014.)
Priredba za učenike 1. razreda - ponedjeljak, 7. rujna u 18:30 sati
Raspored novih učenika po odjelima
Unos novih učenika u e-maticu - tijekom prvog tjedna nastave
Formiranje komisije za provođenje otpisa knjižničnog fonda

