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Z A P I S N I K 

 

s  5. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 1. veljače 2017. godine s 

početkom u 12,35 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta 2016./17. šk. god. 

2. Izvješća povjerenstava za provedbu natjecanja i smotri u školskoj godini 2016./17. 

3. Usvajanje prijedloga Vremenika pisanih provjera za drugo polugodište 

4. Zakonske promjene, novine, naputci 

5. Predstojeće aktivnosti (zamolbe, poslovi u tijeku, ostalo) 

 

Ad. 1.) Pedagogica je iznijela statističke podatke o našoj školi, budući da na polugodištu nije 

bilo zaključivanja ocjena pa se nije mogao analizirati uspjeh na kraju 1. polugodišta. Oš 

Cavtat broji 429 učenika, 209 učenika i 220 učenica. U školi je 27 odjela, 23 odjela su 

redovna i 4 kombinirana. U matičnoj školi ima 340 učenika, 163 učenika i 177 učenica. 

Ocjene iz vladanja: 298 uzornih, 41 dobar i 1 loš. U školi su trenutno 4 asistenta u nastavi.  

Ad. 2.) Neka natjecanja su već održana, a neka tek slijede. Održana natjecanja su iz predmeta: 

geografija, francuski jezik, njemački jezik, engleski jezik, fizika.  

Ad. 3.) Vremenik je okvirni prijedlog provjera. Podložan je promjenama po potrebi uz 

obavenu obavijest učenika o promjenama. Po potrebi se neka provjera može i dodatno ubaciti 

do 5 dana prije. Vremenik OŠ Cavtat je usvojen jednoglasno.  

Ad. 4.) Ravnateljica je pročitala izmjenu zakona NN 07/17. i to Zakon o izmjeni i dopuni 

zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ravnateljica je pročitala i 

preporuke, prijedloge i stajališta pravobraniteljice za djecu vezano za zaštitu prava i interesa 

djece u odgojno – obrazovnim ustanovama.  

Ad. 5.) Učiteljica A.Simović je dobila rješenje o produljenju mentorstva. Do 10. veljače su 

prijave za nove prvaše. Čazmatrans je novi učenički prijevoznik i s radom su počeli s 

početkom 2. polugodišta. Maškarani školski dani u matičnoj školi su: 24. veljače 2017. za RN 

i 27. veljače 2017. za PN. Županijsko natjecanje iz engleskog jezika održat će se 21. veljače u 

našoj školi pa će učenici od 1. do 8. razreda imati terensku i izvanučioničnu nastavu.  
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