
Osnovna škola Petra Kanavelića 

                     KORČULA 

 

Vremenik obveza na početku školske godine 2016./17. 

22. kolovoza – 26. 
kolovoza  

Ponedjeljak - 
petak 

Sređivanje pedagoške dokumentacije 
E – dnevnik – obveza razrednika prekontrolirati još jednom E – dnevnik, srediti 
sve zapisnike, opravdane i neopravdane satove, predati pedagoginji broj 
ostvarenih sati u prošloj godini za svoj predmet - Nastavnici koji su vodili 
dodatnu, dopunsku nastavu, slobodne i izvannastavne aktivnosti a nisu predali 
izvješća da to naprave do petka 26. kolovoza  /predati pedagoginji / 
 

25. kolovoza  četvrtak Popravni ispit  

25. kolovoza, 9 sati  četvrtak 
Aktivi nastavnika razredne i predmetne nastave  

 

25. kolovoza  četvrtak 
 

Sjednica razrednog vijeća - 11 sati 

29. kolovoza, 9 sati ponedjeljak 

 
1. sjednica učiteljskog vijeća 

1. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i programa škole 
2. Zaduženja djelatnika u novoj školskoj godini 

30. kolovoza 
9 sati  

utorak Formiranje 1. razreda – stručna služba, ravnatelj, učiteljice prvih razreda 

31. kolovoza 
9 sati  

srijeda 
Formiranje 5. razreda – stručna služba, ravnatelj, učiteljice 4.razreda i razrednici 

5.razreda 

31. kolovoza  srijeda Zaključavanje E-dnevnika 



do 2. rujna petak 

Priloge za kurikulum /izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, projekte i ostalo / i 

Godišnji plan škole  dostaviti ravnatelju u elektronskom obliku /nastavnici 

predmetne i razredne nastave /do petka 2. rujna 

5. rujna ponedjeljak 

Školska godina 2016./2017. 

Održati jedan školski sat  

10 sati - svečani doček učenika prvog razreda (Matična i PŠ), nakon priredbe učenici idu s 

učiteljicama roditelji na roditeljski sastanak s RPS 

22. rujna, 13 sati četvrtak Razredno vijeće 5- ih razreda 

održati do 20. rujna  

Roditeljski sastanak  6. i 7. razredi 

svi razredi imaju isti dnevni red: 

1. Pravilnik o načinima, elementima i  postupcima vrednovanja učenika 

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

3. Odrediti jednog roditelja za predstavnika u  Vijeću roditelja 

5. Dobiti pismenu privolu roditelja za odlazak njihove djece na izlete i ekskurzije 

  Za učiteljice vrijedi isti dnevni red - održati do 20. rujna    

26. rujna, 17 sati ponedjeljak 
Roditeljski sastanak 5- ih razreda – upoznavanje roditelja s predmetnim učiteljima 

– zahtjevi, obveze, način provjere kod pojedinog nastavnika 

21. rujna, 17 sati srijeda 

Učiteljsko vijeće  

1. Prihvaćanje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa škole 

2. Razno 

do 26. rujna  

Unošenje podataka za primanje roditelja, dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih 

aktivnosti 

 

do 26. rujna  Unijeti u E dnevnik sve potrebne podatke 

 



Obveze dolje navedene treba obaviti do 26. rujna 

 

1. Upisati nove učenike prvih i petih razreda u E – dnevnik 

2. Obvezno upisati osobne podatke učenika i brojeve mob roditelja u E – dnevnik 

3. Upisati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u osobnim podacima učenika 

4. Upisati u E – dnevnik nastavnika za pojedini predmet,  unijeti broj sati, dodati predmete za dopunsku, dodatnu i izbornu 

nastavu 

5. Učenicima koji  nemaju izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu obvezno  izbrisati predmete koji se odnose na ovaj oblik 

nastave 

6. Upisati u E – dnevnik tjedni raspored sati 

7. Do kraja rujna upisati vremenik provjeravanja učenika 

8. Stručnoj službi dostaviti popis učenika koji su uključeni u izbornu, dodatnu, dopunsku nastavu te izvannastavne aktivnosti 

9. Predati ravnatelju  godišnje planove i programe rada REDOVNE NASTAVE 

10. Predati psihologinji  godišnje planove i programe RADA RAZREDNIKA  

11. Predati knjižničarki planove i programe rada koje sadrže aktivnosti iz područja JAVNE I KULTURNE DJELATNOSTI škole 

(planovi razrednih odjeljenja, programi aktivnosti, priredbi i manifestacija) 

12. Predati pedagoginji vremenik održavanja DOD, DOP I INA 

13. Predati defektologinji sve IOOP-e (prilagođene i individualizirane programe)  

14. Predati ravnatelju  raspored informacija za konzultacije s roditeljima  

15. Predati ravnatelju raspored nastave nižih razreda / uključuje IN, DOD, DOP, INA, sate likovne i glazbene kulture, te jezika u 

nižim razredima 

 

Molim učitelje razredne i predmetne nastave da poštuju navedene rokove 

Ravnatelj Velebit Veršić prof. 


