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Cavtat, 22. kolovoza 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

s  10. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 22. kolovoza 2017. godine 

s početkom u 8,00 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Analize uspjeha u učenju i vladanju na kraju 2016./17. šk. godine i izvješće pedagoginje o školskom 

preventivnom programu 

2. Prijedlog zaduženja za školsku godinu 2017./18. uz Odluku o broju razrednih odjela za 2017./18. 

šk.god. 

3. Upoznavanje s važećim pravilnicima, protokolima i Zakonom o odgoju i obrazovanju 

4. Podjele razreda, obveze učitelja, razrednika, raspored razreda po učionicama, prijedlozi za školski 

kurikulum i godišnji plan i program, projekti, Shema – školska shema 2017./18., zamolbe roditelja, 

prijedlozi za raspored sati, novi učenici 

5. Ostalo (obavijest o novim pravilnicima, Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja u 

OŠ Cavtat; Pilot projekt Zubna putovnica 

 

Ad. 1.) 

Pedagoginja Jelena je analizirala uspjeh na kraju školske godine 2016./17. za matičnu i područne 

škole.  

Nedovoljne ocjene po razredima, učenicima i predmetima: ukupno je 5 učenika s nedovoljnom 

ocjenom, 7 je nedovoljnih ocjena (2 učenika su neocjenjena). Uzornim vladanjem je ocijenjeno 363 

učenika, dobrim 64.  

Izostanci: RN ima 8747 izostanaka i od toga 17 neopravdanih, PN ima 13638 izostanaka i od toga 100 

neopravdanih.  

Mjere sprječavanja: 

1. razred ima jednu pisanu opomenu, 2. razred ima 1 pisanu opomenu, 3. razred ima ukor, 5. razred 

ima 3 pisane opomene, 6. razred ima 1 pisanu opomenu i 2 ukora.  

Ukupan broj pohvaljenih učenika je 180.  

Stručni suradnik, socijalni pedagog Mateja Šarlija podnjela je izvješće o školskom preventivnom 

programu, u kojem su realizirani Vršnjačka pomoć – „Uz tebe sam“, „Kako učiti“ te program 

prevencije virtualnog nasilja. Provedene su i aktivnosti i projekti namijenjeni učenicima u sklopu ŠPP-

a od 1. do 8. razreda prema planu.  

Ad. 2.) Ravnateljica je iznijela prijedlog zaduženja učitelja za šk. g. 2017./18. za učitelje područnih i 

matične škole.  

Broj razrednih odjela u 2017./18. je 27 (21 redovnih i 6 kombiniranih), 451 je učenik, 10 učenika s 

teškoćama uz primjereni program obrazovanja. 



 

Ad. 3.) Ravnateljica je podsjetila na Pravilnik o načinu postupnja odgojno – obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava 

nadležnim tijelima. Posebno se osvrnula na povredu prava učenika te je pročitala pojedine članke  tog 

pravilnika. Ravnateljica je svratila pozornost na Pravilnik o kriteriju za izricanje pedgoških mjera kao i 

na pravilnik o načinima i postupcima vrednovanja u OŠ te je pročitala sastavnice praćenja 

provjeravanja i procjenjivanja.  

Ad. 4.) Ravnateljica je podsjetila učitelje na Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih 

suradnika u Osnovnoj školi te ukazala na tekuće obveze učitelja i stručnih suradnika.  

Ad. 5.) Ravnateljica je vezano za Pravilnik o poduzimanju mjera u svrhu zaštite prava učenika 

predložila Petru Kušar i Antoniju Miličić te je predstavila Elaborat za interni sustav uzbunjivanja i 

obavješćivanja u OŠ Cavtat. Predstavljen je Pilot projekt Ministarstva zdravlja „Zubna putovnica“.  

 

Ravnateljica:                                                                                     Zapisničar: 

Kate Kukuljica                                                                                  Ankica Strmečki 


