
REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINA KONAVLE  

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT  

Cavtat, 03. ožujka  2022.  

 

  

ZAPISNIK 

(zaključci iz zapisnika) 

 

 

 

sa 7. Sjednice Učiteljskog vijeća školske godine 2021./22. održane u 12,30 sati u školi. 

 

Evidencija nazočnih dodatak ovom zapisniku.  

 

Dnevni red: 

 

Zapisnik s prethodne sjednice od 27. prosinca 2021.  

 

1. Školski obveznici za šk. god. 2022./2023. OŠ Cavtat, privremeni podaci od 22. veljače 2022. 

2.  Prijedlog za premještaj učenika 1. razreda iz matične škole u PŠ Komaji. 

3. Izvješća o provedenim roditeljskim sastancima u skladu s Rješenjem inspekcijskog nadzora (svi 

razrednici) 

4. Trening životnih vještina 

5. Terenske i IUN, ekskurzija, priprema 4-ih, 6-ih i 8-ih razreda za traženje ponuda.  

6. Aktivnosti – provedeno i planirano 

   Pravilnik o video nadzoru u OŠ Cavtat 

7. Shema voća  

 

Ad 1) 

U OŠ Cavtat upisat će se 32 učenika, dvoje se oslobađa. 

U PŠ Stravča će se upisati 4 učenika, U PŠ Gabrili 2 učenika, u PŠ Čilipi 7 učenika.  

 

Ad 2) 

Prihvaća se prijedlog premještaja učenika prvog razreda OŠ Cavtat u PŠ Komaji. 

Ravnateljica se zahvalila učiteljici na profesionalnom prihvaćanju novog učenika. Roditelj je 3. 

ožujka dostavio pisanu suglasnost o premještaju.  

 

Ad 3)  

Svi razrednici su održali roditeljske sastanke u skladu s Rješenjem inspekcijskog nadzora (Plan 

postupanja u slučaju nasilja u školi).  

 

Ad 4) 

U OŠ Lapad održana je edukacija Trening životnih vještina. Svi sudionici su izuzetno zadovoljni 

stečenom vještinom. Dali su kratki izvještaj. Na edukaciji su sudjelovala četiri učitelja i stručni 

suradnik pedagog.  

 

Ad 5) 

Terenska nastava osmih razreda planira se od 26. do 29. travnja 2022., četvrtaši planiraju Školu u 

prirodi od 10. do 13. svibnja. Šestaši planiraju putovati krajem travnja. U tijeku je priprema 

dokumentacije i traženje ponuda.  

 



Ad 6) 

U skladu s aktualnim epidemiološkim mjerama učenicima će biti podijeljeni testovi za kućno 

testiranje na COVID-19. Svi učitelji su dali kratki izvještaj o provedenim školskim natjecanjima, te 

su istaknuli učenike koji su pozvani na županijska natjecanja. Ravnateljica je pojasnila Pravilnik o 

video nadzoru u OŠ Cavtat, te navela lokacije postavljenih kamera.  

Pedagoginja izvijestila da je pet učenika s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja bilo na 

profesionalnom testiranju vezano za upis u srednju školu.  

 

Ad 7) Shema voća ide i dalje za sljedeća tri mjeseca. Od hodnika u MŠ će biti učinjena još jedna 

učionica.  

 

 

Zapisničar:  

 

Perica Tomšić 

 

 


