
 

 

6. sjednica 

Učiteljskog vijeća 

                                                                                                        

                                                                                          Ponedjeljak, 18. siječnja 2016. god. 

                                                                                                                                     18:00 sati 

 

Novi djelatnici: učiteljica RN, Ana Magaš – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa, Marina Komadina-učiteljica talijanskog jezika, zamjena za Anu Babić 

 

1.  Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Učiteljskog vijeća od 25. studenog 2015. godine 

 

2.   Aktivnosti učenika i djelatnika u periodu između 5. i 6. sjednice Učiteljskog 

vijeća 

 

3. Analiza odgojno–obrazovnog rada na kraju prvog polugodišta školske 

2015/2016.godine 

 Analiza uspjeha učenika nakon održanih sjednica razrednih vijeća 

 Odluka o potvrđivanju pedagoških mjera 

 Izvješće stručne službe o pregledu pedagoške dokumentacije, e-dnevnika 

 Božićni sajam – ukupno prikupljena sredstva 

4. Izvješće o stanju sigurnosti u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine  

  Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika, školskih ustanova u 

poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim 

tijelima (NN, br.: 132, od 4. studenog 2013) 

  Obveze škole temeljem Protokola o postupanju u slučaju nasilja 

  Obrasci za evidenciju nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama 

  Izvješće o stanju sigurnosti prezentirati na roditeljskom sastanku 

5. Izvješće ravnatelja o radu Škole na kraju prvog polugodišta 

 

6. MZOŠ –  novosti, odluke, naputci, dokumenti  

 Odbijena suglasnost za radno mjesto logopeda 

  Suglasnost za zapošljavanje spremačice umjesto Kate Abramović – natječaj u tijeku 

 Vesna Slaviček imenovana članom konzultantskog  tima za predmetni kurikulum 

povijesti 

  Otkazan posjet učenika 8. razreda Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar 



 Jubilarne nagrade – plan za 2016. godinu – Rok: 1. veljače 2016. Godine 

 Ruksak (pun) culture – kulturno-edukativni program 

 

7. Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 

 Projekt Rijeka pliva – obuka plivanju učenika drugog razreda-krajem travnja 2016. 

 Program „Školica zdrave prehrane“ prehrambene navike učenika  

 Obveze Škole o uklanjanju snijega 

 Grad Rijeka-Udruga Zlatni rez i Sveučiliste u Rijeci-organiziraju 14. festival znanosti 

2016. 

 Financijski plan prihoda/rashoda Škole u 2016. godini i projekcija za 2017. i 2018. 

godinu 

 

8. NCVVO 

 Sudjelovanje škole u međunarodnom projektu ispitivanja građanskog odgoja i 

obrazovanja 

 Učenici svih osmih razreda – termin izvan rasporeda sati za pripremu učenika s 

pedagoginjom 

 

9. Upisni postupak u 1. razred osnovne škole  

 Prijave za upis u 1. razred u školskoj 2016/2017.godini 

 

10. Agencija za mobilnost-programe Europske unije   

 Program Erasmus+ za  2016. godinu – Natječaju u tijeku 

 Partnerstvo s školom iz Rumunjske 

 Partnerstvo s Dječjim vrtićem „Snjeguljica“ u projektu „Putevima Ivane Brlić- 

Mažuranić“ 

 Poziv svim učiteljima za osmišljavanje projekata školskog partnerstva i međusobne 

razmjene 

11. AZOO  

 Izvješće o provedenom stručno pedagoškom uvidu u dokumentaciju i neposredni 

odgojno-obrazovni rad učiteljice Vesne Antić 

 Prijedlog za napredovanje: učiteljica Ksenija Spetić 

 Prijedlog za napredovanje: učitelj Alčeo Spetić 

 

 Webinar  -  Što nam donosi cjelovita kurikularna reforma? 

 Tema webinara: Što donosi Cjelovita kurikularna reforma? 

 Tematski dijelovi webinara: 

 Kurikularni pristup: ciljevi i načela  

 Promjene koje donosi Cjelovita kurikularna reforma u osnovnim i srednjim 

školama 

 Predmeti u novom kurikulumu 



 Voditelji webinara su članovi ekspertne radne skupine za Cjelovitu kurikularnu 

reformu: dr. sc. Boris Jokić, Branka Vuk, prof., dr. sc. Ružica Vuk, Tomislav 

Reškovac, prof., Suzana Hitrec, prof., dr. sc. Branislava Baranović i dr. sc. Zrinka 

Ristić Dedić.  

 

12. RAZNO  

a. ODGOJNO – OBRAZOVNA PROBLEMATIKA 

 Natjecanja učenika u školskoj 2015./2016.godini – koliko smo konkurentni? 

 Sudjelovanje učenika na školskim natjecanjima- učenici na dan školskog natjecanja 

dolaze redovno u školu prema rasporedu – dogovor u svezi eventualnog oslobađanja 

učenika pohađanja nastave 

 Školska natjecanja -tehnička izvedba i realizacija – kordinatori – stručni suradnici i 

voditelji stručnih aktiva 

b. INFORMACIJE 

  Plan aktivnosti učenika i učitelja škole u obilježavanju važnijih datuma u siječnju, 

veljači i ožujku 2016. godine 

  Sudjelovanje na karnevalima u Opatiji i Rijeci, paljenje pusta, povorka po naselju, 

posjet Školi  predstavnika  Udruge Mavrica  na pusni pondejak; sudjelovati u 

njegovanju tradicije našeg kraja 

 Ovršni postupak prema roditeljima školi po raznim osnovama 

 Ugovor o izdavanju Diners club kartice s privatnom odgovornošću 

 Pravo na pristup informacijama izvješće 

 Izvanučionička nastava – krenuti s objavom  javnih poziva – obavezno poštivanje 

procedure - obrasci za jednodnevnu i višednevnu učioničku nastavu 

 Nastavni zavod za javno zdravstvo interni  audit o pregledu školske kuhinje 

 Web stranica škole – slabo praćenje i bilježenje dnevnih aktivnosti koje se realiziraju u 

Školi 

 Molim  Izvješće o realiziranim aktivnostima u prosincu 2015., također VIDI – Izvješća 

za prvo polugodište – 

 Udruga Lijepa naša - poziv za sudjelovanje na državnom natjecanju ekološkog kviza 

Lijepa naša 

 Odluka o nadoknadi materijalne štete u školi 

 Stručno usavršavanje – seminari Foruma za slobodu odgoja 

 

c. NATJEČAJI 

 Natječaj „ Europa u školi” :ROK, 1. ožujka 2016.godine 

 Natječaj Eko fotka 2016. 

 

 

e. AKTIVNOSTI PODRUŽNICE  SHU  OŠ“SRDOČI” 

 


