
OBVEZE NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA, ŠKOLSKE 
GODINE 2012./2013. 

 
 

TEKUĆE OBVEZE 

SADRŽAJ Rok 
izvršenja 

Izvršitelji 

Pripremiti kratko izvješće o svakom 
učeniku (učenje i vladanje) 

do RV razrednici 

Pripremiti prijedlog pohvala (izreći 
usmeno) te kaznenih pedagoških mjera 

za RV razrednici, 
članovi RV 

Možebitnu promjenu u vremeniku pisanih 
ispita za drugo polugodište dati pedagogu. 

do 11. 
siječnja 

svi učitelji 

Izvješće o ostvarenju plana i programa 
izvannastavne aktivnosti, terenske 
nastave, posjeti vanškolskim 
ustanovama…(realizacija terenske 
nastave, prodajna izložba radova likovne 
grupe…) 
- dostaviti pedagogu 

do 11. 
siječnja 

učitelji 

Sastanci aktiva: 
Dnevni red prema planu rada aktiva 
PRIJEDLOG: naglasak staviti na rad s 
nadarenim učenicima i pripremu učenika 
za natjecanja (prijedlozi, dogovori…) 

- Zapisnik dostaviti ravnateljici 
 

 

11. siječnja članovi 
aktiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SJEDNICE RV I UV 

Sjednice RV na kraju prvog polugodišta 

1. – 4. razreda 12. 12. 2012. 17 i 30 

5. – 8.  razred 17. 12. 2012. 16,00 

Dnevni red sjednica RV na kraju prvog polugodišta: 
 

1. Izvješće o uspjehu u učenju  svakog pojedinog učenika na kraju prvog 
polugodišta 

2. Vladanje učenika (pročitati vladanje za svakog učenika) te iznijeti 
prijedlog za usmenu pohvalu i prijedlog za izricanje pedagoške mjere, 
također iznijeti ako je učeniku u prvom polugodištu već izrečena 
pedagoška mjera 

 
Sjednice RV i UV su dio radne obveze. Svi članovi RV i UV dužni su 
prisustvovati sjednicama. 

Sjednica UV na kraju prvog polugodišta 
17. 12. 17,30 

Prijedlog dnevnog reda: 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice učiteljskog vijeća održane 6. prosinca 

2012. 
2. Osvrt na uspjeh učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta 
3. Obavijest o prijedlogu  povjerenstava  za popis robe 
4. Provođenje procesa samovrednovanja rada škole – ispunjavanje 

upitnika kojim se želi utvrditi potrebe za opremanjem učionica 
nastavnim sredstvima 

5. Zaduženja učitelja tijekom zimskih praznika (stručni skupovi, aktivi) 
6. Razne informacije 

19. prosinca 2012. – DAN OTVORENIH VRATA u PODRUČNIM 
ŠKOLAMA 

20. prosinca 2012. – DAN OTVORENIH VRATA u MATIČNOJ ŠKOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA 
 

• Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprečavanja i otklanjanja 
negativnih pojava, nemarnog odnosa prema odgojno-obrazovnom radu i 
učenju, kršenja kućnog reda, nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, 
oštećivanja školske imovine. 

• Pedagošku mjeru OPOMENA izriče RAZREDNIK 
• Pedagošku mjeru UKOR izriče RAZREDNO VIJEĆE 
• Pedagošku mjeru STROGI UKOR izriče UČITELJSKO VIJEĆE 
• Pedagošku mjeru ODGOJNO OBRAZOVNI TRETMAN 

PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA (prethodi preseljenju) izriče 
UČITELJSKO VIJEĆE 

• Pedagošku mjeru PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU izriče 
UČITELJSKO VIJEĆE 

• Postupak za izricanje pedagoških mjera pokreće se na temelju podataka iz 
pedagoške dokumentacije (ne osobnih dojmova), a pokreće ga razrednik i 
on predlaže tijelu koje mjeru izriče. 

 
RAZREDNICI, ukoliko u vašem razrednom odjelu ima učenika za koje smatrate 
da zaslužuju izricanje pedagoške mjere, prije sjednice RV, 17. 12.(RN) I 18. 12 
(PN) : 

 
1. zatražite od pedagoga obrazac za prijedlog izricanja pedagoške mjere 

i njega ispunite, 
2. nakon što je povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti izricanja 

pedagoške mjere utvrdilo sve potrebne činjenice da se mjera treba 
izreći, o prijedlogu  obavijestite roditelje (povjerenstvo mora održati 
sastanak na kojem će donijeti zaključak i o tome voditi zapisnik, 
roditeljima se mora poslati pismena obavijest ili ih se pozvati u školu 
te i na tom sastanku mora se voditi zapisnik – obrasci za zapisnike 
nalaze se kod pedagoga), 

3. zaključak povjerenstva, u kojem ćete obrazložiti razloge izricanja 
pedagoške mjere, uputit ćete tijelu koje je nadležno za izricanje mjere 
za koju smatrate da je vaš učenik zaslužio (možete i na sjednici RV ili 
UV 23. 12.), 

4. tijelo će pedagošku mjeru izreći ili se s njom neće složiti, 
5. nakon izricanja roditeljima se šalje rješenje o izrečenoj pedagoškoj 

mjeri, na koje imaju pravo žalbe, 
6. žalbeni rok je 15 dana, 
7. ukoliko se roditelj nije žalio nakon isticanja roka od 15 dana učeniku 

se upisuje pedagoška mjera 



Dakle, pedagoška mjera koja se predloži i izreče na kraju prvog polugodišta 
učeniku će biti upisana u drugom polugodištu, nakon što se provede postupak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODOGRAM AKTIVNOSTI U PROSINCU 
 

• 5. prosinac.  u 17,30 h 

SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA SA STRUČNIM 

PREDAVANJEM 

• 10. – 12. prosinac  

POJEDINAČNE PROBE U DOMU KULTURE ZA 

ŠKOLSKU BOŽIĆNU PRIREDBU 

• 12. prosinac u 17,30 h 

SJEDNICA RAZREDNOG VIJEĆA – RAZREDNA 

NASTAVA 

• 13. prosinac u 17, 30 h 

GENERALNA PROBA ŠKOLSKE BOŽIĆNE PRIREDBE 

• 14. prosinac od 10,00 do 12,00 

RADIONICE U KUĆI DJEDA MRAZA ZA UČENIKE 

PODRUČNIH ŠKOLA 

• 14.prosinac u 19,00 h  

 BOŽIĆNA PRIREDBA – „ŠKOLA I PRIJATELJI“ I 

HUMANITARNA AKCIJA „KNJIGA NA DAR“ 

• 17. prosinac u 16,00 h 

 SJEDNICE RAZREDNIH VIJEĆA -  PREDMETNA 

NASTAVA 

• 17. prosinac u 17,30 h 

 SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA 

 



• 18. prosinac u 13,00 h 

KAZALIŠNA PREDSTAVA U ŠKOLI ZA UČENIKE 

RAZREDNE NASTAVE 

• 19. prosinac  

 DAN OTVORENIH VRATA U PODRUČNIM ŠKOLAMA 

• 20. prosinac u 16,00 h  

DAN OTVORENIH VRATA U MATIČNOJ ŠKOLI 

 

• 21. prosinac  

ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA  

PREDMETNA NASTAVA – REDOVNA NASTAVA 

RAZREDNA NASTAVA U MATIČNOJ ŠKOLI – NASTAVA U 

KNEŽEVOM DVORU – KUĆA DJEDA MRAZA 

PODRUČNE ŠKOLE – BOŽIĆNE PRIREDBE 

 

21. prosinac  

POČETAK ZIMSKOG ODMORA UČENIKA  

 

 

 

Ravnateljica 

 

 

 



 
 


