
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIOPĆENJE SA 1. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA ODRŽANE 5.9.2019.  u  9,30  

SATI 

 

 

                                                            DNEVNI RED: 

 

                     1.  Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Učiteljskog vijeća 

                     2.  Organizacija rada u školskoj 2019./2020. godini 

 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice , isti je usvojen u cijelosti. 

 

Ad 2) 

Ravnateljica upoznaje prisutne da su za sve učitelje razrednike pripremljen mape sa materijalima 

koji će trebaju biti  prezentirani odnosno podijeljeni roditeljima na prvom roditeljskom sastranku 

11.9.2019. 

Podsjeća na obvezu razrednika da upoznaju roditelje sa relevantnim pravilnicima koji reguliraju 

vrednovanje učenika i ponašanje u Školi  

- učenici trebaju čekati van Škole do početka nastave ( osim u slučaju nevremena) ,do zvona 

u 7,55, 

- roditelje koji prate učenike u prostor Škole ljubazno upute da napuste zgradu kako bi se 

kretanje učenika i zaposlenika Škole nesmetano odvijalo tijekom pauza i odmora , kao i 

pred početak nastave 

- roditelje zamoliti odnosno uputiti da se djeca moraju primjereno oblačiti i uređivati za 

nastavu ( bez lakiranja noktiju i bojanja kose ) 

- upoznati roditelje sa Protokolom o postupanju za slučaj nasilja u školi 

- potrebno je izabrati nove članove Vijeća učenika  za 1. i 5. razred 

- udžbenici se dijele roditeljima učenika 11.9.2019. na roditeljskim sastancima za razrednu 

nastavu ( u 17,00 sati ) i predmetnu nastavu (18 sati) 

- ne dopustiti izlaske iz prostora Škole  do završetka nastave 

- Vijeće roditelja je zatražilo da marenda bude kvantitativno jača ( ne ističući potrebu za 

većom kvalitetom )  

- sa podjelom marende započelo bi se od ponedjeljka 16.9.2019. 

- roditelje upoznati sa izletima kojisu predviđeni za školsku 2019./2020. godinu 

- GIK ( godišnji izvebeni  kurikulum) svi učitelji treba dostaviti ravnateljici 

- roditelje je potrebno upoznati sa cenzusima za ostvarivanje prava na besplatnu odnosnu 

umanjenu cijenu marende i ručka u produženom boravku ( koji su određeni Zaključkom 

Gradonačelnika Grada Rijeke od ...a razrednicima će ih dostaviti tajnik), 

- roditelje koji su temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb korisnici zajamčene minimalne 

naknade i ostvaruju pravo na olakšicu u nabavi radnog materijala  treba uputiti da u 

tajništvu zatraže potvrdu o redovnom školovanju svog djeteta i s tom potvrdom da se jave 

u Centar za socijalnu skrb kako bi im tamo unijeli podatke u aplikaciju nakon čega škola 

može nabaviti radni materijal, 

- od utorka 10.9.2019. započet će produženi boravak učenika 1. do 4. razreda Škole 
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- Autoroleju će se dostavit popis učenika putnika kako bi isti mogli koristiti pokaznu kartu s 

početkom nastave. 

- tajnik će dostaviti svim razrednicima tjedni menu marende, kako bi sa istim mogli upoznati 

roditelje učenika. 

 


