
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIOPĆENJE SA  2. SJEDNICE UČITELJSKOG VIJEĆA ODRŽANE 11.9.2019.  u  16,00  

SATI 

 

 

                                                            DNEVNI RED: 

 

                              1. Obavijesti  vezane uz početak školske 2019./2020. godine 

 

Ad 1) 

- Ravnateljica podsjeća da svi učitelji razrednici imaju upute za roditelje za predstojeće roditeljske 

sastanke, 

- svi trebaju GIK-ove predati pedagoginji S.C.T. i ravnateljici , najkasnije do 15.9.2019. 

- što se tiče izmjena Pravilnika o vrednovanju – vremenike učitelji nisu dužni pisati; mjesec dana 

ranije učenike treba obavijestiti o pisanom ispitu, 

- po dosadašnjim kriterijima vrednovanja rade samo M.J. i D.F., ostali učitelji odlučili su da će 

raditi po novim kriterijima vrednovanja učenika; 

- potrebno je da svi riješe Lumen, budući će isti biti bodovan (naglasila je ministrica Divjak); 

- ravnateljica naglašava važnost Projekata  koji proizlaze iz GIK-ova, posebno projekata EPK; 

- IOOP-e za rujan i listopad potrebno je dati na uvid roditeljima; 

- naglašava se autonomija učitelja, što pak iziskuje odgovornost svakog postupanja, 

- Godišnji program rada potreno je dovršiti do 7.10.2019., 

- od MZO je stigao dopis kojim se traži da se sve što je nabavljeno sredstvima MZO poslika i 

izvijesti o tome do 10.10.2019.; 

- učitelji razredne nastave trebaju dostaviti ravnateljici raspored sati e-mailom, 

- na eskurziju u Vukovar se ide 7.-8.11.2019., za sada učenike prati samo razrednica; upućen je 

dopis kojim se traži odobrenje za još jednog pomoćnika u nastavi kao pratnja; 

- Ured državne uprave u PGŽ odobrio je učeniku 2. razreda U.A. pohađanje dopunske nastave iz 

hrvatskog jezika ; slijedom toga će se zatražiti od MZO povećanje satnice za učiteljicu N.G.M. 

koja će raditi s učenikom; 

- dana 14.9.2019. održat će se vježba evakuacije u kojoj će sudjelovati svi učenici i zaposlenici 

Škole koji budu prisutni u Školi u vrijeme vježbe; 

- sve Opće suglasnosti i Izjave o preuzimanju udžbenika dostavit će se u Tajništvo gdje će biti 

pohranjene, 

- vezano za dolazak učenika na nastavu, dežurni učitelji i pomoćnici u nastavi dužni su dolaziti 

pola sata prije početka nastave radi preuzimanja učenika od roditelja; 

- u zbornici je izložen raspored dežurstava razreda – ponovno se upozorava na obvezu dežurnog 

razreda da počisti smeće koje preostane iza ostalih učenika ukoliko ga isti ne uklone, 

- što se tiče korištenja produženog boravka  - roditelji koji nemaju odobreno besplatno korištenje 

istog, trebaju dostaviti u Tajništvo prosjek plaće temeljem kojeg će se utvrditi  iznos za plaćanje 

korištenja PB; 

-  još uvijek nismo u saznanju tko će predavati islamski vjeronauk  u školskoj godini 2019./2020.; 

- 18.9.2019. u 16,00 sati održat će se sastanak u svezi makedonskog jezika u školskoj 2019./2020. 

godini; 

- u petak 13.9.2019.god. potrebno  je kontaktirati EKUPI u svezi nedostajućih udžbenika; 

- sve probleme koji se na bilo koji način tiču Škole potrebno je ažurno naznačiti kako bi se što 

prije riješili; 
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- učiteljica L.K. zatražila je rješenje problema stolarije i oštećenja u PŠ Pašac: zatražen je popis 

svih nedostataka u PŠ Pašac , nekon čega će se uputiti Zahtjev za otklanjenje istih gradskom 

Odjelu za upravljanje  inmovinom; 

- Škola je zaprimila upit o namjeri sudjelovanja u provedbi Školske sheme u  2019./2020. godini, 

te je nakon kraće rasprave zaključeno da će Škola i  u školskoj 2019./2020.godini sudjelovati u 

provedbi gđa. S.M. zatražila je da njeno dijete, učenica E.M. više ne pohađa izbornu nastavu 

talijanskog jezika u 2019./2020. godini; Učiteljsko vijeće odobrilo  je zahtjev zbog specifičnosti 

djevojčice; 

- u ovoj školskoj godini u Školu je upisano dvoje novih učenika u 7. razred: Z.M. i Ć. M.; 

 

       


