
RASPORED POSLOVA KRAJEM PRVOG OBRAZOVNOG RAZDOBLJA U OSNOVNOJ ŠKOLI BOL 

 

 

 
DATUM DAN OBVEZE I DOGAĐAJI VEZANI ZA 

ŠKOLSKE I IZVANŠKOLSKE 

AKTIVNOSTI 

OPIS POSLOVA 

21. prosinca 2015. ponedjeljak - nastava u poslijepodnevnoj smjeni 

prema objavljenom skraćenom 

rasporedu 

 

- Božićni koncert bolskih pjevača i 

svirača (18:30 sati) 

- sudjelovati u organizaciji i pripremi Božićne priredbe 

 

22. prosinca 2015. utorak - nastava u jutarnjoj smjeni 

 

- humanitarna prodaja Božićnih 

ukrasa 

 

- sjednica učiteljskog i razrednih 

vijeća (14:00 sati) 

 

- Božićni domjenak oko 19:00 sati 

- organizirati prodaju Božićnih ukrasa koji su izrađeni 

na radionicama u školi 

- prisustvovati sjednici, priprema izvještaja, statistike, 

realizacija kurikula, DOP, DOD, INA... 

23. prosinca 2015. srijeda - zadnji nastavni dan u prvom 

obrazovnom razdoblju 

 

- podjela izvješća o postignućima 

učenicima 

 

- Božićna priredba (18:00 sati) 

- podijeliti izvješća o postignućima prema 

dogovorenom obrascu 

- prisustvovati Božićnoj priredbi 

24. prosinca 2015. četvrtak slobodan dan (Badnjak)  

25. prosinca 2015. petak Blagdan (Božić)  



26. prosinca 2015. subota neradni dan  

27. prosinca 2015. nedjelja neradni dan  

28. prosinca 2015. ponedjeljak radni dan - sjednica školskog odbora 

- popis osnovnih sredstava 

- stručna vijeća 

29. prosinca 2015. utorak radni dan - popis osnovnih sredstava 

- stručna vijeća 

30. prosinca 2015. srijeda slobodan dan  

31. prosinca 2015. četvrtak slobodan dan  

1. siječnja 2016. petak Blagdan (Nova godina)  

2. siječnja 2016. subota neradni dan  

3. siječnja 2016. nedjelja neradni dan  

4. siječnja 2016. ponedjeljak neradni dan  

5. siječnja 2016. utorak neradni dan 

 

 

6. siječnja 2016. srijeda Blagdan (Tri kralja)  

7. siječnja 2016. četvrtak radni dan 

 

- Učiteljsko vijeće 

- planiranje realizacije kurikula u drugom 

obrazovnom razdoblju 

- Radionica 

- Roditeljski sastanci po potrebi 

8. siječnja 2016. petak radni dan - planiranje realizacije kurikula u drugom 

obrazovnom razdoblju 

 

9. siječnja 2016. subota Neradni dan  

10. siječnja 2016. nedjelja Neradni dan  

11. siječnja 2016. ponedjeljak početak nastave u drugom 

obrazovnom razdoblju 

 

NAPOMENA: Slobodni dani se koriste temeljem stavka 4.članka 20. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

Ravnatelj: Bartul Bakulić, prof. 


