
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 20. prosinca 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

s  4. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 20. prosinca 2017. godine s 

početkom u 12,35 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Provedene aktivnosti u 1. polugodištu, pedagoške mjere 

2. Godišnji popis obveza i imovine, aktivnosti u tijeku  

3. Odluka o povjerenstvu za školska natjecanja 

4. Podsjetnik obaveza redara i svih zaposlenika, prijedlog Protokola o pristupu i dijeljenju informacija 

u našoj školi, Protokol o ponašanju učenika putnika korisnika školskih autobusa.  

5. Ostalo (pregled učenika 5. do 8. razreda – dr. Kolić, zamolbe roditelja, obavljeni popravci, novine, 

božićni sajam, provedeni uvidi u nastavu, IUN)  

 

 

 

Ad. 1.) Knjižničarka izvijestila UV o provedenom projektu Vrtim zdravi film tijekom prvog 

polugodišta. Učitelj Ivan Marić priprema film na ovu temu koji će biti gotov u 3. mjesecu 2018. 

Također je knjižničarka izvijestila o provedbi Božićnog sajma u školi koji je trajao 2 tjedna, a 

sudjelovale su učiteljice razredne nastave i dio učitelja predmetne. Prikupljeno je 3000 kuna.  

Školski zbor s učiteljem Denisom Sarićem posjetio je Udrugu Dva skalina i Dječji vrtić Škatulicu. 

Večer matematike se održala 7. prosinca 2017. Sudjelovalo je oko 280 učenika. Na natječaju Crkve 

moga grada sudjelovali su učenici naše škole s učiteljicom likovne kulture.  

Učitelji su podnijeli izvješće o pedagoškim mjerama u 1. polugodištu, a izrečene su u 5. b, 6.a, 7.a i 

7.b razredima.  

Ad. 2.) Računovođa će raspodijeliti djelatnike za godišnji popis obveza i imovine.  

Ad. 3.) Ravnateljica je izvjestila UV o Odluci ravnateljice OŠ Cavtat o imenovanju školskog 

povjerenstva za natjecanja šk.god. 2017./18. sukladno statutu OŠ Cavtat, čl. 72. Prema potrebi, broju 

prijavljenih učenika i zamjenama učtelja ova Odluka je podložna promjenama.  

Ad.4.) Ravnateljica je obavijestila UV da su na nivou škole objedinjena dva protokola (Protokol o 

ponašanju učenika putnika i Protokol o pristupu i dijeljenju informacija u školi) te jedan podsjetnik 

(Podsjetnik za obveze redara):  

Protokol o ponašanju učenika putnika i Podsjetnik o obvezama redara objedinjeni su u suradnji s 

učenicima i prošli su kroz Vijeće učenika, a Vijeće roditelja je na svojoj prvoj sjednici obaviješteno o 

njihovoj namjeni. Protokol i Podsjetnik su napravljeni u svrhu poboljšanja organizacije rada i 

ponašanja u školi i školskom autobusu.  



Ad.5.) UV je obaviješteno o provedenim uvidima u nastavu kroz prvo polugodište. Zamolbe roditelja 

Učiteljskom vijeću su odobrene.  

 

 

Ravnateljica:                                                                                      Zapisničar:  

Kate Kukuljica                                                                                  Marijana Đuraš 


