
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ 

                        N A Š I C E 
A. Cesarca 18 

tel: 031 613 357; 615-415 

                            fax: 031 613 749 

             e-mail: osdore@os-dpejacevic-na.skole.hr 

  m.br. 3120457 

KLASA: 003-06 /18-01/09 

URBROJ:2149/06-18-02 

Našice, 20. rujna 2018.  

ZAKLJUČCI 

  

  18. sjednice  Školskog odbora OŠ Dore Pejačević Našice održane  u četvrtak, 20. rujna 2018. godine 

elektronskim putem 

Svi članovi Školskog odbora su se pozitivno izjasnili o prihvaćanju dnevnog reda i dali svoje 

pozitivno očitovanje na suglasnost za izvođenje izvanučioničke nastave 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

DNEVNI RED: 

 

1. Davanje suglasnosti na izvođenje izvanučioničke nastave  za aktivnosti prije donošenja Školskog 

 kurikuluma 

 

Obrazloženje: 

Rok za usvajanje Školskog kurikuluma sa svim aktivnostima koje će se provoditi 

tijekom školske godine je 7. listopada. Neke se izvanučioničke aktivnosti trebaju realizirati u 

rujnu i početkom listopada, stoga je neophodno donijeti izdvojenu odluku o davanju 

suglasnosti za navedene aktivnosti.   

 Prijedlog je razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća 17. rujna 2018. godine. 

• učenici 4.-ih razreda za jednodnevni posjet u Zagreb, 60 učenika,  

28. rujna 2018. godine u pratnji učiteljica: Ksenije Orešković, Jasne Osterreicher, 
Mirjane Mijić i asistentice Magdalene Kunac  

• učenici 7. i 8. razreda, koji pohađaju dodatnu nastavu fizike i matematike  

(40 učenika), 21. rujna 2018. godine u Osijek, na 2. LABUS sajam na FERIT-u u 

Osijeku, u pratnji učiteljica: Branke Burazer, Ljerke Vešligaj, Irene Turjak i Verice 

Marinović 

učenici 8. razreda (8. c i 8. d) na polaganje vijenaca i svečani program obilježavanja 

Pobjede nad tzv. JNA, u pratnji učiteljica: Smilje Dragojlović, Tanje Molnar i učitelja 

Marka Blaževića 

-21. rujna 2018. godine u 17.30 sati, na trg dr. Franje Tuđmana u Našicama, 

-21. rujna od 9,00 do 15,00 sati razgledanje vojne i policijske opreme i vozila – u 

centru grada 

U sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna u listopadu:  

• svi učenici razredne nastave (1.- 4. razreda) za odlazak u posjet kazalištu u Osijeku, 4. 

listopada 2018. godine u pratnji učiteljica i pedagoške službe 

• svi učenici predmetne nastave (5. – 8. razreda) za odlazak u kino u Našicama, 3. 

listopada 2018. godine u pratnji predmetnih učiteljica  
ZAKLJUČAK: Svi članovi Školskog odbora su se pozitivno izjasnili o prihvaćanju dnevnog reda 

i dali svoje pozitivno očitovanje na suglasnost za izvođenje navedene izvanučioničke nastave 

prije donošenja odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednica Školskog odbora: 

Katica Tomaić            Jadranka Jantošik 

mailto:os-dore.pejacevic@os.t-com.hr

