
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 01. rujna 2015. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

s 9. Sjednice Učiteljskog vijeća školske godine 2014./15. održane u Osnovnoj školi Cavtat 31. 
kolovoza 2015. godine s početkom u 10:00 sati.  

Dnevni red: 

1. Uspjeh na kraju nastavne godine 2014./15. i nakon ispita pred povjerenstvom  
2. Rasprava o kućnom redu i etičkom kodeksu, čl. 58 Zakona NN 152/14 
3. Prijedlog zaduženja za šk.god. 2015./16. Odluka o broju razrednih odjela za šk.god. 

2015./16. 
4. Upoznavanje s Pravilnicima: 

- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti 
izvan škole.  

- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 
srednjoj školi NN 112/10. 

- Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 
NN 103/14. 

- Pravilnik o načinima postupanja odgojno-obrazovnih ustanova u poduzimanju 
mjera zaštite prava učenika te jprijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 
NN 132/13 

- Protokoli o postupanju u slučaju nasilja 
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja (djeteta) učenika   NN 

87/14.  
5. Obveze razrednika, učitelja, izbornih predmeta, E-dnevnik, ispisi imenika, ekskurzija 

8. Razreda, Kurikulum, učenici putnici, molbe roditelja, broj radnih dana po 
mjesecima.  

Ad.1. Zaključak: Učenik koji je pristupio ispitima pred ispitnim povjerenstvom iste je i 
položio prolaznim ocjenama.  

Ad.2. Zaključak: Kućni red i Etički kodeks su detaljno iščitani na prethodnim razrednim 
vijećima razredne i predmetne nastave. Predložene su dopune članaka 6., 9., 18. I 34. 
Zaključeno je kućnim redom, osim Vijeća učenika, treba upoznati i Školski odbor te Vijeće 
roditelja.  



Ad.3. Zaključak: Ravnateljica je podijelila zaduženja svim učiteljima i stručnim suradnicima. 
Odluka o broju razrednih odjela za školsku godinu 2015./16.: Ured državne uprave u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti donose 
odluku kojom se utvrđuje da je u Osnovnoj školi Cavtat u školskoj godini 2015./16. ukupno  
26 razrednih odjela od kojih su 22 redovna i 4 kombinirana razredna odjela s 419 učenika 
među kojima je 6 s rješenjem o primjerenom programu obrazovanja.  

Ad.4. Zaključak: Pedagoginja, socijalna pedagoginja i ravnateljica upoznale su Učiteljsko 
vijeće sa svim pravilnicima, kao i njihovim izmjenama i dopunama,  s kojima su, prema 
dnevnom redu, svi članovi Učiteljskog vijeća trebali biti upoznati.  

Ad.5. Zaključak: Socijalna pedagoginja je upoznala učitelje o njihovoj obavezi da izrade 
individualizirane planove za učenike s rješenjima. Razrednici trebaju napraviti evidenciju 
učenika putnika s točnim mjestom ukrcaja. Dogovoreno je zaključavanje razrednih knjiga i 
ispisivanje imenika. Utvrđen je broj i imena učitelja koji će biti pratnja učenicima osmih 
razreda koji idu na ekskurziju. Utvrđen je broj radnih dana po mjesecima za šk.god. 2015./16. 
Uvažene su sve molbe roditelja upućene Učiteljskom vijeću. Pet je novih učenika upisanih u 
matičnu školu u šk.god.2015./16. 

 

Zapisničar:                                                                              Ravnateljica: 

Marija Šeput                                                                           Kate Kukuljica 

 

 


