OŠ P. Kanavelića, Korčula
23.svibnja, 2018.godine

Vremenik obveza za lipanj i srpanj školske godine 2017./2018.
Napomena: Prije početka sjednice RV razrednik je dužan utvrditi da su sve ocjene zaključene, zbrojeni izostanci za svakog učenika, pripremiti
ocjene iz vladanja za svakog učenika posebno, predložiti pedagoške mjere te upoznati razredno vijeće s ostvarenjem nastavnog plana i programa.
Kada razrednik utvrdi da sjednica može početi predlaže dnevni red, traži nadopunu istog i vodi sjednicu
Dnevni red: ZA SVE SJEDNICE RAZREDNOG VIJEĆA
1. Ostvarenje nastavnog plana i programa
2. Utvrđivanje općeg uspjeha učenika
3. Prijedlog ocjena iz vladanja
4. Učenici koji se upućuju na ponavljanje razreda i dopunski rad
5. Učenici koji se predlažu za pohvale, nagrade i kazne

1.

Ponedjeljak,
utorak, srijeda

4.5.6. lipnja

2.

ponedjeljak

4.lipnja, 18 sati

3.

četvrtak

7.lipnja, 18 sati

4.

četvrtak

7. lipnja, 13 sati

5.
6.

petak
četvrtak
petak

8.lipnja
14. lipnja, 18 sati

7.

15 .lipnja

Anketa za izbornu nastavu (3. i 4. raz.)
Učiteljsko vijeće:
1. Analiza školskog projekta
2. Obveze za kraj školske godine
3. Razno
Svečana školska priredba
Razredno vijeće 5 – 8 razred, učenici s prosjekom 5,00 i učenici koji su od 1
do 7 razreda imali uspjeh 5,00
Spisak učenika razrednici dostavljaju ravnatelju
Objava oslobađanja učenika s nastave zadnji tjedan
Susret učenika, roditelja i učitelja -8.raz.
Zadnji dan nastave, jedan školski sat –svaki razrednik sa svojim razredom
8. razredi obilazak razreda od 8 do 9 sati

8.
9.
10.

ponedjeljak
utorak
srijeda

18.lipnja,9 sati
19.lipnja, 9 sati
20.lipnja,

11.

srijeda

21.lipnja, 10 sati

12.

srijeda

20.lipnja, 11 sati

13.
14.
15.
16.

četvrtak
četvrtak
utorak
utorak
srijeda
srijeda

21.lipnja, 9 sati
21.lipnja, 18 sati
26.lipnja, 9 sati
26.lipnja, 9 sati
27.lipnja, 9 sati
20.lipnja – 4.srpnja
Razrednici 8.razreda

20.

srijeda

27.lipnja, 9 sati

21.
22.
23.
24,
25.

četvrtak
petak
ponedjeljak
utorak
srijeda

28.lipnja, 9 sati
29.lipnja, 9 sati
2.srpnja, 9 sati
3.srpnja, 9 sati
4.srpnja, 9 sati

26.

srijeda

4.srpnja, 10 sati

27.
28.
29.

četvrtak
četvrtak
petak

5.srpnja, 9 sati
5.srpnja 11 sati
6.srpnja, 8 sati

17.

18.
19.

Razredno vijeće 5. – 8. razreda
Razredno vijeće, 1. – 4. razreda
- do 10 sati rok za dostavu žalbi
Sjednica učiteljskog vijeća
1.Preispitivanje ocjene za ispit pred povjerenstvom
2. Nagrade, pohvale i kazne Učiteljskog vijeća
3. Najbolji učenik škole
4. Utvrditi imena učenika koji se upućuju na dodatni rad
Ispit pred povjerenstvom i razredni ispiti / ako bude žalbi /, UV nakon
ispita
8. razredi upisivanje u E-maticu / ispis svjedodžbi /
Podjela svjedodžbi osmi razred CZK
7.razredi upisivanje u E – maticu / ispis svjedodžbi /
6. razredi – upisivanje u E maticu / ispis svjedodžbi /
5. razredi – upisivanje u E – maticu / ispis svjedodžbi /
Dodatni rad
Upisi u srednju školu
Roditeljski sastanak – roditelji prvaša – stručna služba i učiteljice u prvom
razredu
1. i 2. razredi – upisivanje učenika u E maticu / ispis svjedodžbi /
3. i 4. razredi – upisivanje učenika u E maticu / ispis svjedodžbi /
Matična knjiga – 8. razredi
Matična knjiga – 1. i 2. razredi
Matična knjiga 3. i 4. razredi
RV 5,-8.razreda,
27,1.Izvješće o uspjehu učenika koji su upućeni na dodatni rad i utvrđivanje
uspjeha
2. Razmatranje žalbi / ako ih bude /
Matična knjiga 5.razredi
Matična knjiga 6 razredi
Podjela svjedodžbi 1. do 7. razreda

30.
31.

petak
pon.-pet.

32.

6.srpnja, 9 sati
2. – 6.srpnja
Dogovor s gradom

33.

ponedjeljak,
utorak

34.

Petak

6.srpnja, 10 sati

35.

petak

6.srpnja, do 12 sati

2- 3 srpnja,
9 sati

Matična knjiga – 7. razred
Upis u I. razred
Podjela priznanja i nagrada učenicima i mentorima za uspjehe u šk. godini
2017./2018. – Vijećnica
Aktivi predmetne i razredne nastave
Dnevni red za sve aktive u školi
1. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika i prijedlog mjera za šk godinu 2018 /
2019
2.Prijedlog tjednog zaduženja učitelja za novu školsku godinu
3. Izbor voditelja aktiva za novu školsku godinu
Voditelj aktiva zapisnik obavezno dostavlja ravnatelju
Učiteljsko vijeće
1. Rasprava o eventualnim žalbama roditelja
2. Odluka o drugom roku popravnog ispita
3. Ostvarivanje godišnjeg plana i programa rada škole
4. Organizacija nastave u novoj školskoj godini
5. Dogovor o programu za doček prvaša
Razrednici 8 razreda – zaključavanje odabira obrazovnih programa za upis u
srednje škole i početak ispisa prijavnica

