Školska godina 2010. – 2011.

RUJAN
06. RUJNA 2010. GODINE ZAPOČELA JE NOVA NASTAVNA GODINA
- neparni razredi u poslijepodnevnoj smjeni
- parni razredi u prijepodnevnoj smjeni
- svečani prigodni program za doček prvašića održan je u sportskoj dvorani u 17:00 sati
- na samom početku nove šk. godine došlo je do kadrovske promjene zbog:
1. odlaska Andrijane Valjak, dipl. učiteljice s pojačanim programom njemačkog jezika na
vlastiti zahtjev – na njeno mjesto dolazi Kristina Plantak, dipl. učiteljica RN s pojačanim njem.
jezikom ( zamjena za porodiljno Dragice Rožman )
2. odlaska Josipa Matkovića, prof. povijesti i nj. jezika na vlastiti zahtjev – na njegovo mjesto
došla je Anđa Pehar, prof. njem.jezika i povijesti
3. odlaska Irene režić, prof. engleskog jezika na vlastiti zahtjev za neplaćeni dopust do 12
mjeseci u Irsku, gdje je dobila stipendiju – na njeno mjesto dolazi Valentina Ćosić, prof.
engleskog jezika
4. na pola radnog vremena odlazi Nives Srpak, prof. biologije i kemije na vlastiti zahtjev _ na
njeno mjesto dolazi Martina Rubil, prof. biologije i kemije ( zamjena za porodiljno Marijane
Magdić )
5. dolazi Iva Petric, dipl. pedagoginja - zamjena za pedagoginju Marinu Margetić koja je do
kraja 1. odgojno-obrazovnog razdoblja na bolovanju
09.09.
- održano 1. sjednica Učiteljskog vijeća s dnevnim redom:
1. Godišnji plan i program rada i kurikulum za šk. godinu 2010./11.
2. Analiza uspjeha učenika na kraju šk. godine 2009./10.
3. Imenovanje komisije za pripravnički staž za Valentinu Ćosić – prof. engleskog jezika
4. Razno
11.09 2010.
- kolektiv naše škole prisustvovao je prvoj misi u novosagrađenoj Crkvi hrvatskih mučenika
na Udbini
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Listopad
05.10.
- održana 2. sjednica Učiteljskog vijeća nakon koje je uslijedio svečani domjenak povodom
Svjetskog dana učitelja
12.10.
- s prigodnim programom i unutrašnjim uređenjem školskog prostora obilježen je Dan kruha –
u 08:45 sati za 1.,3., 5. i 7. razrede
- u 14:00 sati za 2., 4., 6. i 8. razrede
- u 10:00 sati održan je aktiv ravnatelja Gradske četvrti Sesvete u OŠ Luka
14.10.
- u našoj školi održana je predstava –„ Avionko se ženi“
za učenike 1.-ih razreda
16.10. ( SUBOTA )
- grupa mladi tehničari s učiteljem Brankom Latasom su na izložbi radova u Srednjoj školi
Nikola Tesla
26.10.
- književni susret učenika 2. razreda s književnicom Željkom Horvat – Vukelja
- promocija dječjih časopisa Školska knjiga za učenike 5. razreda
30.10.
- naši učenici iz grupe mladi tehničari i robotika sa učiteljem Brankom Latasom bili na
Memorijalu „ Damir Sliško“ u SŠ Nikola Tesla te osvojili:
1. Elektrotehnika – zlatna medalja Marko Gusić, 8.r
2. Maketarstvo – srebrna medalja Tomislav Dolibašić i Mateo Lovrenčić, 8.r
3. nagrada Ljetna škola fotografije u 7. mjesecu 2011. godine – Anita Prlja i Tea Špoljar,
učenice 8 .r
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Studeni
02.11.2010.
- održana 3. sjednica Učiteljskog vijeća u šk.godini 2010./2011. s dnevnim redom:
1. Novi Pravilnik o ocjenjivanju
2. Imenovanje komisije za praćenje pripravničkog staža Valentine Ćosić, prof. engleskog
jezika
3. Pedagoška dokumentacija za šk. godinu 2010./2011.
4. Razno
04.11.
- Lino višebojac u školskoj dvorani pod pokroviteljstvom Sportskih novosti i Podravke
05.11.
- književni susret učenika 3. i 4. razreda s dječjim književnikom Mladenom Kušecom
- učenici 8.d - Mateo Lovrenčić, Tea Špljar i Anita Prlja s učiteljem teh. kulture otputovali su u
Đakovo na međužupanijsko natjecanje modelara
11.11.
- u knjižnici Sesvete za učenike 6. razreda naše škole održano je predavanje posvećeno
Međunarodnoj godini biološke raznolikosti – predavač: dr.sc. Nikola Tvrtković
12.11.
- učenici 5. razreda u posjeti kazalištu „Žar ptica „ – predstava „ Strah u ulici Lipa „
16.11.
- u prostorima naše škole održan 1. modul za razrednu nastavu – voditeljica ŽSV-a
Ksenija Borović
19.11.
- učenici 7. razreda na filmskoj matineji na temu „ Sva djeca imaju prava „
22.11.
- policijska uprava – Sesvete održala predavanje za učenika od 5 – 8. razreda na temu
ovisnosti
26.11.
- informatička radionica za učitelje – 1. modul – trajanje 4 sata
- prosvjetni savjetnik Mario Rogač posjetio školu

Prosinac
01.12.2010.
- učenici 6. –og razreda u kazalištu mala scena – predstava „ Debela“
04.12. ( subota )
- radionica oslikavanja stakla za učenike
06.12.
- Sv Nikola i Krampus posjetili učenike naše škole i podijelili im čokoladice „Životinjsko
carstvo“
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11.12. ( subota )
- 2. radionica oslikavanja stakla
21.12.
- božićna priredba u 17:30 sati u športskoj dvorani
23.12.
- posljednji nastavni dan u 1. odgojno – obrazovnom razdoblju šk. godine 2010./2011.
Godišnjim planom promijenjen u radni/nenastavni dan – održane sjednice RV-a i Učiteljsko
vijeće
VREMENIK AKTIVNOSTI I POSLOVA DO KRAJA 1. ODGOJNO – OBRAZOVNOG RAZDOBLJA U
ŠKOLSKOJ GODINI 2010./2011.

I. Sjednice Učiteljskog vijeća
4. sjednica UV-a, srijeda 08.12.2010. u 19:10 sati
Dnevni red: 1. Izviješće o Radu naše škole nakon uvida višeg savjetnika za ravnatelje, prof.
Maria Rogača
2. Imenovanje inventurne komisije
3. Poslovi učitelja i razrednika do kraja 1. odg. – obr. razdoblja
4. Razno – vremenik unosa u e - Maticu
5. sjednica UV-a, četvrtak 23.12.2010. u 13:00 sati
Dnevni red: 1. Pedagoške mjere na kraju 1. odgojno – obrazovnog razdoblja
2. Razno
II. Sjednice Razrednih vijeća
Dnevni red: 1. Uspjeh učenika na kraju 1. odgojno – obrazovnog razdoblja u šk.godini
2010./2011
2. Učenici s teškoćama u učenju i vladanju – prijedlozi za pokretanje postupka
za utvrđivanje primjerenog
oblika odgoja i obrazovanja
3. Pedagoške mjere
4. Razno
Razredna nastava:
Predmetna nastava:
Utorak, 21.12.2010.
1. razredi u 11:30 sati
u 09:00 sati
3. razredi u 12.30 sati
u 10:00 sati
u 11:00 sati

Srijeda, 22.12.2010.

Četvrtak – 23.12.2010.

2. razredi u 11:30 sati

8. razredi

4. razredi u 12:20 sati

7. razredi
6. razredi
5. razredi

u 12:00 sati

U srijedu 22.12.2010. godine posljednji je nastavni dan u 1. polugodištu šk. godine
2010./2011.
Božićni koncert održat će se u predvorju škole 16. prosinca 2010. s početkom u 19:15 sati.
Božićna priredba održat će se u utorak 21.12.2010. godine s početkom u 17:30 sati u
športskoj dvorani.
Prodajna izložba prigodnih učeničkih radova bit će otvorena prema rasporedu voditelja
Učeničke zadruge naše škole:
Petkom – 03.12., 10.12. i 17.12. od 11:00 – 15:30 sati, a u dane održavanja koncerta i
priredbe jedan sat ranije.
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Generalne probe za božićnu priredbu održavat će se kroz 3 dana: 17.12., 20.12. i 21.12. od
13:10 – 14:00 sati.
Podjela izviješća o uspjehu učenika na kraju 1. odgojno – obrazovnog razdoblja za:
razrednu nastavu – 2. – 4 razreda bit će 23.12. prema dogovoru razrednika
predmetnu nastavu: 5. i 6. razrede 28.12. u 13:00 sati
7. i 8. razrede 29.12. u 13.00 sati
Datum u Izviješću pišemo: U Sesvetama, 23. prosinca 2010. godine.

Unos podataka u e – Maticu
28.12.2010. – 5.r u 08:00 sati
6.r u 10.00 sati
29.12.2010. – 7.r u 08:00 sati
8.r u 10:00 sati

POSLOVI DO KRAJA 1. ODGOJNO – OBRAZOVNOG RAZDOBLJA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Opisno praćenje u Imeniku učenika rubrika „ razvoj interesa, sposobnosti,
samostalnosti i odnosa prema radu“;
Prijedlog zaključne ocjene istaknuti prije sjednice RV-a običnom olovkom u donji desni
ugao gore spomenute rubrike;
Voditi računa da se u potpunosti primjenjuje Pravilnik o ocjenjivanju ( u jednu rubriku
ne smiju se unositi po dvije ocjene, piše se isključivo plavom kemijskom olovkom, iz
svakog elementa treba biti numerička ocjena;
U Imeniku učenika i Dnevniku rada ZABRANJENO koristiti korektor, te olovku
crvene boje
( pogrešno upisano treba precrtati ili staviti u zagradu, a pokraj toga paraf učitelja koji
je izvršio
korekciju);
Ocjena iz vladanja piše se jednom riječju: uzorno, dobro, loše
Razrednici s učenicima na vrijeme zaključiti izostanke, provjeriti da li su roditelji
informirani o očekivanom uspjehu učenika ;
Roditelje pismeno izvještavamo o uspjehu učenika putem Izviješća i učeničke knjižice:
ukoliko se izriču pedagoške mjere poticajne i mjere sprečavanja, uz ostala zapažanja,
zapisuju se u učeničku knjižicu u rubriku: „ zapažanja i obavijesti o radu i
napredovanju učenika…“)
Unošenje podataka o uspjehu učenika u e-Maticu škola Grada Zagreba prema unaprijed
dogovorenom rasporedu s psihologinjom

U Sesvetama, 02.12.2010.
Ravnateljica
Gordana Vojnović, prof.
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II. odgojno – obrazovno razdoblje u šk. godini 2010./2011.
Siječanj

10.01.2011.
- u 113:00 sati održan informativni sastanak za Lidrano 2011.
19.01.
- u 13:10 sati održana 6. sjednica UV-a: Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju
1. odgojno – obrazovnog razdoblja u 2010./2011.
- u 17:30 sati održana XI. sjednica Vijeća roditelja
21.01.
- učenici s mentoricom Tinom Radovanović na natjecanju iz prve pomoći u Novom
Vinodolskom
24.01.
- općinsko natjecanje iz matematike u OŠ Sesvete
27.01.
- učenici 2. razreda u kazalištu Svarog na predstavi „ Avionko se ženi“
28.01.
- Lidrano 2011. – sveučilišna dvorana Sesvete – organizacija OŠ Luka – Sesvete
- naši učenici na Lidranu će se predstaviti s: 2 dramsko – scenske skupine; školskim listom „
Selce veselce“;
5 pojedinačnih novinarskih radova i 3 literarna rada

Veljača

02.02.2011.
- provedeno školsko natjecanje iz kemije, povjerenstvo natjecanja sačinjavaju: Gordana
Pintar, učit. Biologije i prirode, Martina Rubil, prof. kemije i biologije te stručna služba
07.02.
- seminar za ravnatelje u NCVVO-e na temu provedbe testiranja učenika 6. i 7. razreda iz
biologije i prirode
22.02.
- otvorenje izložbe školskih listova u Školskom muzeju – školski list Selce veselce zastupa
našu školu

Ožujak

02.03.2011.
- u Tigar teatru prikazana predstava za učenike 1. razreda: Pale sam na svijetu
06.03.
- na organiziranom Fašniku u Sesvetama nastupili učenici naše škole pod vodstvom učiteljica:
Jasminka Španić, mali zbor, Ksenija Borović, ritmička grupa i Katica Gojanović, učiteljica 4. d
razreda
- koreografije su bile zapažene te su pozvani 19.03.2011. kao sudionici programa povodom
proslave 60. obljetnice Grada mladih u Granešini
08.03. – FAŠNIK
- u športskoj dvorani pripremljen program pod maskama – razredna nastava
09.03.
- u organizaciji MUP-a Sesvete, proveden projekt MACH 2 za roditelje 6. razreda
14.03.
- učenici neplivači 2. razreda počinju s obukom plivanja na bazenu Utrine
16.03.
- učenicima 3.b i 3.c razrednog odjela održano je predavanje o prehrani ( dr. Dubravka Krolo i
studenti medicine )
24.03.
- učenici 3.- ih razreda na terenskoj nastavi – obilazak Grada Zagreba
26.03.
- provedeno školsko natjecanje iz poznavanja prometa
30.03.
- u 18:20 sati održana 7. sjednica Učiteljskog vijeća s dnevnim redom:
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1. Učenici s dvije i više negativnih ocjena
2. Povrede i ozljeđivanja učenika na terenskoj nastavi i postupci u pružanju prve pomoći
3. Razno

Travanj

04.04.2011.
- u organizaciji PU Zagrebačke proveden MAH 1 za učenike 4. razreda ( prevencija o ovisnosti
)
11.04.
- održana 8. sjednica Učiteljskog vijeća s dnevnim redom:
1. Produženi stručni postupak
2. Izviješće sa stručnog skupa ravnatelja održanog u Vodicama od 04. – 06.04.2011.
3. Odgojno djelovanje u vrijeme nastave ( u školi )
4. Razno
20.04.
- u 18:30 sati održan Uskrsni koncert u holu škole – koncert pripremili prof. Tomislav Habulin
(vanjski suradnik ), Ante Gudelj, prof. glazbene kulture i Jasminka Španić, učiteljica razredne
nastave – koncert su izveli učenici malog i velikog pjevačkog zbora naše škole i crkveni zbor
župe sv. A. Padovanskog

Osnovna škola Sesvetska Sela
Školska godina 2010./2011.

Uskršnji koncert
SRIJEDA 20. travnja 2011. u 18:30 sati
PROGRAM:
1. O ljubavi ja pjevam

Zbor OŠ Sesvetska Sela

2. Latinska misa

Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog

3. Svaka duša

Barbara Budeš, flauta, 3.r.
Ante Gudelj, prof. – klavir

4. Učitelju, gdje stanuješ? Zbor OŠ Sesvetska Sela
5. K Tebi vapim

Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog

6. Pjevaj hvale, Magdaleno Petra Bijelić, flauta
Gordana Vojnović, prof. – klavir
7. Nek' slavljen bude Bog

Zbor i orkstar OŠ Sesvetska Sela,
Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog

8. Nek' mine majko

Helena Španić, flauta, 2.r.
Gordana Vojnović, prof. – klavir

9. Kao Marija

Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog

10. Da te samo dotaknem

Magdalena Antolković, violina, 5.r.

11. Glasnik velikoga Kralja

Jasminka Španić – klavir

Zbor i orkestar OŠ Sesvetska Sela.
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Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog
12. Uskrsnu Isus doista

Antea Latinčić, flauta, 3.r.
Ante Gudelj, prof.-klavir

13. Jubilate deo

Dječji zbor Župe sv. Antuna Padovanskog

14. Gospodin slavno uskrsnu Ana Soldo, flauta, 3.r.
Ante Gudelj, prof. – klavir
15. Kraljice neba

Zbor OŠ Sesvetska Sela i Dječji zbor Župe sv. Antuna

Padovanskog
Program pripremili: Jasminka Španić, dipl.učit.razredne nastave
Ante Gudelj, prof. glazbene kulture
Tomislav Habulin, prof. pjevanja

Sretan Uskrs žele učenici i djelatnici OŠ Sesvetska Sela
OD 20.04. – 03.05.2011. - PROLJETNI I USKRSNI PRAZNICI ZA UČENIKE

21.04. ( VELIKI ČETVRTAK )
- učenici ritmičke grupe i učiteljica Ksenija Borović nastupili u Brestju povodom Uskrsa za
djecu poginulih branitelja u Domovinskom ratu

Svibanj

02.05.2011.
- učenici 4. razreda posjetili Hrvatski sabor na Markovu trgu – organizirala knjižničarka, prof.
Davorka Petak
04.05.
- učenici 3.b razreda otišli u Zagrebačke otpadne vode na dodjelu nagrafde i priznanja za
literarni i likovni rad na temu Dan planete Zemlje – učiteljica Zorka Brekalo
11.05.
- učenici 5.-ih razreda na terenskoj nastavi u Sisku
16.05. – Dan otvorenih vrata škole povodom Dana škole ( 17.05.)
PROGRAM DANA ŠKOLE 16. svibnja 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LIJEPA NAŠA (snimka)
SNIMLJENA ŠPICA-NAJAVA
ZBOR: DJECI SVIJETA
DRAMSKA: NEĆU NE DONOSI SREĆU
REKLAME
ZBOR I ORKESTAR: PO LOJTRICI GOR I DOL
DRAMSKA 8.R: KNJIGA
FOLKLOR: PLESOVI SLAVONIJE
REKLAME
DRAMSKA 2.R.: DANIJELA
ZBOR: BAŠ ME VESELI
DRAMSKA 3.R.-RASPRAVA
RITMIKA
REKLAME
RECITATORI 1.R.

8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

TALIJANSKI: KAD SI SRETAN
RAZGOVOR S RAVNATELJICOM ( čitanje zamolbi)
FOLKLOR KUD SESVETSKA SELA
REKLAMA
ZBOR: NESTAŠNI VJETAR
HIMNA OŠ SESVETSKA SELA
MIRELA BELUŠIĆ PANTALON

17.05. 2011. – POVODOM DANA ŠKOLE, SVI DJELATNICI NA KOLEKTIVNOM IZLETU U
Hrvatskom Zagorju ( Muzej Hušnjakovo u Krapini – klet obitelji Kozjak u Začretju )
27.05. – 29.05.2011. – učenici 8. razreda na trodnevnoj terenskoj nastavi u Istri
30.05. 2011.
- UČENICI 4. RAZREDA NA JEDNODNEVNOJ TERENSKOJ NASTAVI NA Plitvičkim jezerima

Lipanj

09.06.2011.
- učenici 3. razreda na jednodnevnoj terenskoj nastavi u Stubičkim Toplicama
10.06.2011.
- učenici 2. razreda i 1.c razrednog odjela na jednodnevnoj terenskoj nastavi u Samoboru
14.06.2011.
- u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u 19:00 sati održana misa zahvalnica za učenike,
roditelje i sve djelatnike naše škole
15.06.2011.
- učenici 7. razreda na trodnevnoj terenskoj nastavi : Zadar – NP Krka – Šibenik
- posljednji dan nastave u šk. godini 2011./2012.
20.06.2011.
- održane sjednice Razrednih i Učiteljskog vijeća na kraju nastavne godine 2011./2012.

Sjednice Razrednih vijeća na kraju nastavne godine 2010./2011. održat će se :
RAZREDNA NASTAVA
Utorak, 14. lipnja 2011.
11:30 sati za prijepodnevnu smjenu – 2.a,b,c; 4.a,b,c,d;
12:30 sati za poslijepodnevnu smjenu - 1.c; 3.a, b, c, d;
- poželjno je da učitelji koji rade u boravku ako je ikako moguće budu nazočni na sjednici
razrednog odjela iz kojega su učenici
PREDMETNA NASTAVA
Ponedjeljak, 20.lipnja 2011.
9:00 sati – 5.r
10.00 sati – 7.r
11:15 sati – 6.r
12:15 sati – 8.r
Dnevni red:
1. Utvrđivanje uspjeha učenika na kraju nastavne godine
2. Realizacija nastavnog plana i programa
3. Pedagoške mjere
10. sjednica Učiteljskog vijeća održat će se u PONEDJELJAK, 20.lipnja 2011. godine u 13:00
sati
Predloženi dnevni red:
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1. Pedagoške mjere
2. Popravni i predmetni ispiti
3. Imenovanje komisije za popravne, predmetne i razredne ispite
11. sjednica Učiteljskog vijeća održat će se u UTORAK, 28. lipnja 2011. godine u 11:00
sati
( nakon popravnih ispita )
Dnevni red:
1. Kalendar rada za šk. godinu 2011./2012.
2. Zaduženja učitelja u šk.godini 2011./2012.
3. Razno
Popravni ispiti u 1. roku:
27. i 28. lipnja 2011. ( ponedjeljak i utorak ) u 8 sati
( prijave za srednju školu u 1. upisnom roku su 4.i 5. 07.2011. )
Sjednica Razrednih vijeća 28. lipnja 2011. u 10:30 sati
Predloženi dnevni red: Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnih ispita
Podjela svjedodžbi za učenike osmih razreda u ČETVRTAK , 30. lipnja 2011. u
10:00 sati.
( svi članovi Razrednog vijeća 8.-ih razreda dužni su nazočiti podjeli )
Podjela učeničkih knjižica i svjedodžbi za:
1. – 4. razred u PONEDJELJAK, 20. lipnja 2011. od 09:00 – 13:00 sati
( prema dogovoru s učiteljicom )
5. – 7. razred u SRIJEDU, 01. srpnja 2011.
od 09:00 – 11:00 sati ( prema dogovoru razrednika )
Datum u učeničkim knjižicama i svjedodžbama od 1. - 8. razreda:
20. lipnja 2011. godine,a za učenike koji idu na popravni ispit 28. lipnja 2011.
Učenike je potrebno podsjetiti da su dužni vratiti knjige u knjižnicu, platiti školsku
kuhinju te podmiriti sva dugovanja prema školi.

Prilikom potpisivanja svjedodžbi i učeničkih knjižica potrebno je predočiti sravnjenu pedagošku
dokumentaciju ( imenik učenika, dnevnik rada, matičnu knjigu).
Popravni ispiti u 2. roku: - za učenike 8. razreda , 17. i 18. 08. 2011. u 8:00 sati
- za ostale učenike, 25. i 26. 08.2011. u 8:00 sati
( prijave za srednju školu u jesenskom upisnom roku su 19. kolovoza 2011. )
12. sjednica Učiteljskog vijeća u šk.god. 2010./2011. održat će se 31. kolovoza
2011. g. u 10:00 sati
Ravnateljica:
Gordana Vojnović, prof.
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