
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 21. travnja 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

s  7. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 21. travnja 2017. godine s 

početkom u 8,00 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Projekt: učenici 8. razreda u Vukovaru (predstavljanje provedbe terenske nastave) 

2. Natjecanja i smotre, izvješća mentora, povjerenstava i hospitanta 

3. Prijedlog broja razrednih odjela za 2017./18. šk. godinu.  

4. Aktualnosti – Zeleni korak, Zelena čistka, Biciklijada i pješačenje, Dan škole, Zrcalo, anketni 

upitnici, jednodnevni izleti, ekskurzija budućih osmaša, izvješća sa stručnih skupova, povjerenstva za 

upis u srednje škole. 

5. Prijedlog ocjena za mentorice za obnavljanje statusa u zvanju mentora.  

 

Ad. 1.)  Učenici su prezentirali svoje putovanje u Vukovar uz brojne fotografije i dojmove.  

Ad. 2.) Predstavljeni su rezultati svih natjecanja kao i učenici pozvani na državna natjecanja.  

Ad. 3.) Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psiho – fizičkog stanja za upis djece u prvi razred utvrdilo 

je da se u matičnu školu upisuju 42 učenika, dok iz škole izlazi 41 učenik. U PŠ Močiće upisuje se 7 

učenika, a 5 izlazi. U PŠ Čilipi upisuje se 11 učenika, a isti broj izlazi. U PŠ Komaji upisuju se 4 

učenika, a nitko ne odlazi. U PŠ Stravča su 2 učenika i nema novih za upis.  

Ad. 4.) Zelena čistka će se održati 28. travnja tako što će se 4. sat čistiti okoliš škole. Škola se prijavila 

za sudjelovanje u akciji Zeleni korak. Prikupljat će se stari papir od 2. do 23. svibnja. Biciklijada i 

pješačenje će se održati 10. svibnja za učenike od 4. do 8. razreda. Dan škole se planira u tjednu od 5. 

do 9. lipnja dok je zadnji dan nastave u srijedu, 14. lipnja. Provedena je terenska nastava četvrtih 

razreda: u Majkovima i u Stonu. Učenici drugih razreda pješačili su Konavoskim poljem do Ljute. 

Učenici matične škole od prvog do trećeg razreda bili su u Cinestaru i gledali „Ljepoticu i zvijer.“  

Predstavljeni su svi planirani izleti kroz drugo polugodište. Učitelji su predstavili saznanja sa stručnih 

vijeća na kojima su prisustvovali do UV. 

Za 4. svibnja planiran je posjet dvaju umirovljenih učiteljica iz Indije. Preostale roditeljske sastanke 

treba održati kroz svibanj.  

 

Ravnateljica:                                                                                                      Zapisničar:  

 

Kate Kukuljica                                                                                                   Mirjana Rodić  


