5. sjednica
Učiteljskog vijeća
Srijeda, 25. studeni 2015.
18.00 sati
Novi djelatnici: učiteljica biologije Josipa Žic ,učiteljice RN, Ana Barak – zamjena za Doris Šarlija
Poslovodni red:
1. Odluka o usvajanju Zapisnika s 4.sjednice Učiteljskog vijeća od 2. listopada 2015.godine
2. Aktivnosti u periodu između dvije sjednice Učiteljskog vijeća
3. Hodogram aktivnosti do kraja prvog polugodišta školske 2015./2016. godine
 Sjednice razrednog vijeća – završne– izvješćivanje roditelja o uspjehu učenika
 Božićni tjedan – koncert, sajam, Izvješća, druženje s roditeljima itd.
4. MZOŠ
 Odluka o imenovanju vježbaonice i mentorice za potrebe Filozofskog fakulteta u Rijeci,za metodiku nastave
pedagogije – Aleksandra Smolić
 Projekt „ Dvodnevni posjet osmih razreda gradu Vukovaru“
 Mjesec borbe protiv ovisnosti u razdoblju od 15.studeni do 15.prosinca 2015.godine
 Zamolba za potporu - Akcija Hrvatskog Caritasa „Za 1000 radosti“
 Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015.)
 Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik
i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika – suglasnost učenik Orges Gashi
 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 Pravilnik o izvođenju izvanučioničke nastave – organizacija, provedba, isplata dnevnice
 Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e-Matici
 Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u
školskim ustanovama
5. Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
 Sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2015./2016.godini
 Financiranje edukativnog programa Moja Rijeka u školskoj 2015./2016.godini
 Ugovor o zakupu ( korištenju bez naknade ) broj 21/2015.
 Financiranje implementacije programske računalne podrške za školske knjižnice
 Uključivanje proračunskih korisnika GradaRijeke u sustav riznice GradaRijeke
 Program aktivnosti na Klizalištu u Rijeci – naša škola neće sudjelovati organizirano
 Sustav centralnog grijanja – sigurnosni problemi u radu sustava
 Pravobraniteljica za djecu-zaštita dobrobiti djece – primjedbe na sadržaje u Školi – upozorenje Grada
6. AZOO
 Vremenik natjecanja, susreta i smotri u školskoj 2015./2016.godini
 Upute za provedbu natjecanja OŠ i SŠ Republike Hrvatske
 Odluka o napredovanju – učiteljica Gordana Vukić
7. Agencija za mobilnost-programe Europske unije
 Program Erasmus+ za 2016. godinu
 Poziv svim učiteljima za osmišljavanje projekata školskog partnerstva i međusobne razmjene

8. NCVVO- aktualnosti
 Projekt vanjskog vrednovanja škola
 HUROŠ - Malom Lošinj-od 12. do 14. listopada 2015.godine - Promjenama do kvalitetne škole
 Aktualnosti iz AZOO-a, Jadranka Žarković-Pečenković prof., ravnateljica AZOO-a sa suradnicima,
 Implementacija Nacionalne strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije - prof. dr. sc. Neven Budak  Aktualnosti iz NCVVO–a - Maja Jukić, dipl. ing. Ravnateljica NCVVO-a sa suradnicima
 Novi način vanjskog vrednovanja škola, prof. dr. sc. Petar Bezinović
 Dopunski rad i mreža škola Staša Skenžić prof., pomoćnik ministra i Zdenka Čukelj prof., načelnica za osnovno
školstvo u MZOS-u
 Promjenama do kvalitetne škole Prof. dr. sc. Boris Jokić
 Novosti iz CARNet-a; E-škole Zvonimir Stanić, ravnatelj CARNET-a
 Aktualna pitanja profesionalizacije ravnatelja- prof. dr. sc. Stjepan Staničić
 Programi sheme školskog voća i mlijeka u školama - Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede sa suradnicima
 Učenje za uspješno vođenje škole - Dr. Vladimir Korošec, direktor Škole za ravnatelje u Sloveniji
 Pozdravna riječ ministrice Republike Slovenije - Dr. Maja Makovec Brenčić, ministrica izobraževanja, znanosti
in športa Republike Slovenije
9. RAZNO

a.

ODGOJNO – OBRAZOVNA PROBLEMATIKA

 Pravilnik o načelima,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj
školi-kraj polugodišta-poštivanje odredbi Pravilnika, vremenik pisanih radova
 Primjena pedagoških mjera-obavezno izdavanje Rješenja – upravni postupak
 Udruga Buđenje – Udruga za razumijevanje ADHD-a – Ljubičasti telefon 099 409 401
 Večer matematike, u četvrtak.3.prosinca 2015.godine
 e-dnevnik u školskoj 2015/2016. godini
 Plan rada vijeća učenika

b. INFORMACIJE

 Prijedlog raspodjele informatičke opreme
 Animacija učenika za sudjelovanje u Karnevalskoj skupini škole „Srdočki školani“
 Odluka o redovnom godišnjem popisu sredstava, potraživanja i obveza – inventarizacija
 Hrvatski Crveni križ „Mjesec suzbijanja alkoholizma i ostalih ovisnosti“
 Doček Svetog Nikole u školi – MO Srdoči- mole kratku predstavu
 Izvješće o stručnom nazoru u školskoj knjižnici
 Učenici s Rješenjima – prijevoz za učenike i roditelje učenika
 Šhema školskog voća u školskoj 2015./2016.godini
 HŽŽ - popust od redovne cijene za vožnje vlakom
 B elektronika ugovor o najmu fotokopirnog uređaja
 Službena zabilješka – obveza kod svih problemskih situacija
 Zapisnik o šteti – obvezan obrazac zbog nadoknade štete

c. Natječaji
 Natječaj Hrvatske vode – „ Najmlađi za vode Hrvatske 2015-2016“
 Natječaj – „ Katastrofa i snaga sustava civilne zaštite“ - Državna uprava za zaštitu i spašavanje

d. AKTIVNOSTI PODRUŽNICE SHU OŠ“SRDOČI“
 Izlet djelatnika – u subotu,12. prosinca 2015.godine - Zagreb
 Informacije – razne

