
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 29. lipnja 2016. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 10. Sjednice Učiteljskog vijeća školske godine 2015./16. održane u Osnovnoj školi Cavtat 

29. lipnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati. 

DNEVNI RED:  

1. Utvrđivanje uspjeha u učenju i vladanju nakon organiziranja dopunske nastava i 

predmetnih ispita.  

2. Donošenje odluke o drugom roku popravnih ispita.  

3. Ostvarivanje godišnjeg plana i programa škole i kurikuluma škole i ŠPP.  

4. Učiteljica mentorica Marija Deranja – poziv učitelja – osobno gledište i primjer prakse 

5. Prijedlog za unapređenje pedagoginje u zvanje mentora – suglasnost Učiteljskog vijeća se 

traži 

6. Ostalo – izvješća o podjeli razreda, održanih aktiva, informacije o danu podjele svjedodžbi, 

radovi na školama, koraci poduzeti u svezi oštečenja školske imovine zadnji dan škole, upisi u 

srednju školu, zajednički ručak, odabir djece za posjet Općini i onih koji će dobiti poklon 

knjigu Matice Hrvatske.  

 

Ad 1) Učenici 5. a i 5. b razreda su odradili 10 sati dopunskog rada i dobili prolaznu ocjenu 

dovoljan iz predmeta: engleski jezik i geografija. 

Učenik 8. b razreda je iz predmeta matematika odradio 10 sati dopunskog rada i zaključena 

mu je ocjena dovoljan.  

Učenik 8. B je napisao razredbene ispite iz predmeta engleskog jezika, matematike i 

hrvatskog jezika te mu je zaključena ocjena dovoljan iz sva tri predmeta.  

Ad 2) Druga točka dnevnog reda nije bila potrebna.  

Ad 3) Realiziran je godišnji plan i program škole kao i Kurikulum, osim jednog dijela fizike o 

čemu su obavješteni voditelji. ŠPP je realiziran i proveden. Stručna služba odradila je niz 

radionica o virtualnom nasilju, prevenciji alkohola, 7 radionica treninga socijalnih vještina te 

mnoštvo individualnih razgovora i razgovora s roditeljima. Knjižničarka je održala radionice 

poticanja čitanja, djelovali su mali knjižničari te novinarska skupina, odrađeni su projekti 

Cavtidar i Projekt drugi (HRT).  

Ad 5) UV je dalo odobrenje za unapređenje pedagoginje u zvanje mentora  

Ad 6) Napravljena je radna verzija podjele prvaša, četvrtaša i petaša. Konačna podjela u 8. mj.  



Održani su aktivi iz svih predmeta s istim zaključkom da je ostvaren plan i program, održana 

školska natjecanja i sva druga kulturna događanja u školi.  

Odabrani su učenici koji će ići na prijem u Općinu Konavle, kao i učenici koji će dobiti knjigu 

Matice Hrvatske.  

Roditelji osmaša upoznati s oštećenjima nastalim na školi zadnji dan škole. Učenici obečali 

sanirati nastalu štetu crtajući grafite.  

Odobreni zahtjevi roditelja.  
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