
 

 

                  
 
 
 
 
 

 
 

 
Priopćenje sa   3. sjednice Učiteljskog vijeća održane 2.10.2019. 

u 17:00 sati u prostorijama Škole 

 

 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog vijeća 

2. Razrada godišnjeg Projekta Škole za Rijeka EPK 2020 

3. Godišnji plan i program za školsku 2019./2020. godinu 

4. Školski kurikulum za školsku 2019./2020. godinu  

5. Obavijesti 

 

 
Ad 1) 

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

Ad 2) 

Ravnateljica  obavještava prisutne da je Škola uključena u EPK 2020, i da bi trebalo dogovoriti 

koncept interdisciplinarnarnog projekta  koji će ući u kurikulum i biti prijavljen Gradu Rijeci. Za 

voditelje projekta određeni su H.G.K., N.M.G., S.C.T. i M.K.M . 

Nakon opširne rasprave o projektu zaključeno je da će isti biti nazvan HEUR(ij)eka . 

Učiteljice likovne kulture i informatike osmisliti će  dizajn naziva projekta. 

Učitelj Nikodić predlaže da se u projekt uključi i skica kretanja po Gradu temeljem azimuta uz 

pomoć kompasa, na koji način bi u poučnu igru učenicima bili uključeni elementi matematike i 

fiziike, povijesti  i zemljopisa.  

 

 

Ad 3) 

Ravnateljica je prisutnima detaljno, po svim stavkama obrazložila prijedlog Godišnjeg plana i 

programa za školsku 2019./2020. godinu. GPP je projiciran kako bi svi članovi Učiteljskog vijeća 

aktivno pratili i sudjelovali u potrebnim ispravcima. Nakon završene prezentacije nitko od članova 

Učiteljskog vijeća nije imao primjedbi te je izražena suglasnost sa predloženim Godišnjim planom i 

programom rada za školsku 2019./2020. godinu.  

 

Ad 4) 

Ravnateljica je detaljno obrazložila prisutnima prijedlog Školskog Kurikuluma za školsku 2019./2020. 

godinu te je također putem projekcije aktivno pregledan. 

Prisutni članovi Učiteljskog vijeća nisu imali nikakvih primjedbi, te je izražena suglasnost na prezentirani 

Školski Kurikulum za školsku 2019./2020. godinu. 

 

Ravnateljica je upoznala prisutne da se Godišnji program rada i Školski kurikulum , nakon suglasnosti 

Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja dostavljaju na donošenje Školskom odboru. Nakon što Godišnji 

plan i program te Školski kurikulum budu doneseni od strane Školskog odbora dostavljaju se Gradu 

Rijeci, Odjelu za odgoj i školstvo, Uredu državne uprave u PGŽ po upitu te Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja i objavljuju na web stranici Škole. 

 

Ad 5) 

Ravnateljica podsjeća prisutne da za Vijeće roditelja treba  pripremiti informaciju o tome koja će 

maska  i po kojoj cijeni biti  korištena  od Škole za slijedeći Riječki maškarani karneval. 

 

Predložene su maske Plesna haljina žutog maslačka i ksilofoni. 

Učiteljica PŠ Orehovica M.K.M.  izvidjet će  kreaciju maske i njenu cijenu.  
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