
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 22. rujna 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

s  1. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 22. rujna 2017. godine s 

početkom u 12,35 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Usvajanje prijedloga VREMENIKA  pisanih provjera za 1. polugodište 2017./18. šk.god. od 2. – 8. 

razreda 

2. Zamolbe roditelja – ispis s izborne nastave, upis novih učenika u našu školu 

3. Tekuća problematika (promjena u zaduženjjima Engleskog jezika; zamjene učitelja; osiguranje 

učenika za novu školsku godinu; natječaji, natjecanja i obveze; Zubna putovnica; pametna ploča) 

 

 

Ad. 1.) 

Ravnateljica se osvrnula na novi Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim 

ispravama u školskim ustanovama (NN 47./17) koji je na snazi od 1. rujna 2017. godine. Posebno je 

skrenula pozornost na pisane provjere (kratke) i njihov rok za unošenje u Vremenik. 

Vremenik za šk. god. 2017./18. jednoglasno je usvojen.  

Ravnateljica je obavijestila članove UV- a o izletima 8. razreda u šk. godini 2017./18.  

Ad. 2.) Ravnateljica je obavijestila UV za zamolbama roditelja koje su članovi UV jednoglasno 

odobrili.  

U OŠ Cavtat upisuju se Paula Malečić i Luka Malečić, oboje će polaziti 7. a razred. Roditelji su 

priložili svu potrebnu dokumentaciju.  

Ad. 3.) Ravnateljica se osvrnula na problematiku prilagođenih programa. Naglasila je kako isti do 

kraja 9. mj. moraju biti  dostupni roditeljima na uvid. Sve nejasnoće potrebno je iskomunicirati sa 

stručnom službom. Sistematski pregled za dio zaposlenika bit će održan u Poliklinici Glavić.  

U 6. razredima provodi se projekt Zubna putovnica koji je potrebno unijeti u Vremenik. U školi je 

pametna ploča te su svi učitelji pozvani na svakodnevnu edukaciju vezanu za istu.  

Odabrana osiguravajuća kuća za šk.god. 2017./18. je Uniqa, iznos koji učenici trebaju platiti je 20 kn. 

U školi će tijekom školske godine, biti održana predavanja od strane predstavnika CISOK-a.  

 

Ravnateljica:                                                                                      Zapisničar:  

Kate Kukuljica                                                                                  Jelena Sukurica  


