Osnovna škola Petra Kanavelića
K O R Č UL A
23. svibnja 2018. godine

POSLOVI UZ KRAJ NASTAVNE I ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.
Sadržaj


Anketa za izbornu nastavu / učiteljice III i IV razreda




Vratiti lektiru u školsku knjižnicu
Učitelji će vratiti u knjižnicu svu stručnu literaturu kojom se
zaduženi a nije im potrebna
Zbrojiti izostanke učenika s redovne nastave i drugih oblika
rada
Provjeriti i unijeti u E dnevnik nazive INA i IŠA
Ažurirati E matice
Zbrojiti izostanke učenika s redovne nastave i drugih oblika
rada
Provjeriti i unijeti u E dnevnik nazive INA i IŠA
Ažurirati E matice
Unijeti zaključne ocjene u E dnevnik











Pripremiti ocjenu vladanja za svakog učenika prema Zakonu o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 Pripremiti prijedlog pedagoških mjera, pohvala i nagrada
IZRADA IZVJEŠĆA
 Realizacija Programa rada škole za školsku godinu 2017/2018
 Izvješće o radu ŠUK P. Kanavelića
 Izvješća o sudjelovanju naših učenika na smotrama i
natjecanjima
Zapisnike dostaviti ravnatelju
 Izvješća o radu INA – ostvarenje plana i programa,
sudjelovanje na smotrama, natjecanjima, učešća na
izložbama, posjeti vanškolskim ustanovama
Dostaviti stručnoj suradnici pedagoginji
SASTANCI ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA
1. Ostvarenost kurikuluma za 2015/16 šk. god.
2. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika i prijedlog kurikuluma
za 2016/17 šk. god.
3. Prijedlog tjednog zaduženja učitelja u novoj šk. god.
4. Izbor voditelja stručnog vijeća za novu šk. god.
Predsjednik stručnog aktiva obvezno dostaviti kopiju zapisnika
ravnatelju
 Kompletiranje razredne dokumentacije, priprema nove
školske godine i ostali razrednički učiteljski poslovi

Rok izvršenja

Izvršitelj

4.,5.,i 6. lipnja

Učiteljice, stručna
služba

Do 14. lipnja

knjižničar, učitelji i
razrednici

do RV, 18.lipnja

V –VIII razredi,
razrednici, voditelji
INA i IŠA

do RV, 19.lipnja

I - IV razredi,
razrednici, voditelji
INA i IŠA

pročitati
zaključnu ocjenu
svakom učeniku
na zadnjem
nastavnom satu

svi predmetni
nastavnici

za RV, 18.lipnja
za RV, 18.lipnja

Razrednici, članovi
RV
razrednici

do 5.srpnja

Stručna služba
škole, učitelj TZK

do 5.srpnja

Voditelji INA i IŠA

2. i 3. srpnja

Članovi školskih
stručnih vijeća

do 6.srpnja

Svi učitelji te
stručna služba

SJEDNICE RAZREDNOG I UČITELJSKOG VIJEĆA NA KRAJU NASTAVNE I ŠKOLSKE GODINE
Ponedjeljak, 4.lipnja
Učiteljsko vijeće
18 sati

Razredno vijeće 5 – 8 razreda:
Učenici s prosjekom 5,00 te učenici koji imaju prosjek 5,00 od prvog razreda
Razredno vijeće 5 – 8 razreda

1.
2.
3.
4.
5.

Razredno vijeće 1 – 4 razreda
Razredno vijeće za učenike upućene na dodatni rad
Učiteljsko vijeće nakon ispita pred povjerenstvom / ako bude kandidata /
Učiteljsko vijeće
Rasprava o eventualnim žalbama roditelja
Ostvarivanje godišnjeg plana i programa škole
Organizacija nastave u novoj školskoj godini
Dogovor o dočeku prvaša
Razno

Četvrtak7..lipnja
13 sati
ponedjeljak,18.lipnja
9 sati
utorak, 19..lipnja
Srijeda, 4.srpnja

Srijeda, 20.lipnja

ponedjeljak, 6.srpnja

Popravni ispit za učenike 8. razreda
Razredno vijeće nakon popravnih ispita za učenike 8.razreda
Popravni ispit za učenike od 4. do 7. razreda
Razredno vijeće nakon popravnih ispita za učenike od 4. do 7.razreda
Učiteljsko vijeće na početku nove školske godine

8 razred - upisivanje podataka u E maticu i ispis svjedodžbi
1 – 7 razred – upisivanje podataka u E maticu i ispis svjedodžbi

16.-18. kolovoza
18.kolovoza 11 sati
20. – 22. kolovoza
22.kolovoza 11 sati
30.kolovoza 11 sati

četvrtak, 21.lipnja
Od 22.lipnja do
25.lipnja
četvrtak, 28.lipnja
petak, 29.lipnja
utorak,3.srpnja
srijeda, 4.srpnja
četvrtak, 5.srpnja
četvrtak, 5.srpnja
petak, 6.srpnja
ponedjeljak, 2.srpnja

9 sati
9 sati

Niži razredi / 1. i 2. razredi / unos podataka u E maticu
sati
Niži razredi / 3. i 4. razredi / unos podataka u E maticu
9 sati
Matična knjiga 1. i 2. razredi
9 sati
Matična knjiga 3. i 4. razredi
9 sati
Matična knjiga 5. razredi
9 sati
Matična knjiga 6. razredi
11 sati
Matična knjiga 7. razredi
9 sati
Matična knjiga 8. razredi
9 sati
POTPISIVANJE SVJEDODŽBI
Potpisivanje svjedodžbi za osme razrede
četvrtak,21.lipnja
9 – 11 sati
Potpisivanje svjedodžbi od 1 do 7 razreda
četvrtak, 5.srpnja
10 – 12 sati
Svjedodžbe će biti potpisane isključivo uz ispisanu matičnu knjigu, pravilno popunjen E dnevnik o čemu će
ravnatelja izvijestiti povjerenstvo za pregled matičnih knjiga, predmetne i razredne dokumentacije

Ravnatelj škole
Velebit Veršić, prof.

