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Z A P I S N I K 

 

s  1. Sjednice Učiteljskog vijeća održane u Osnovnoj školi Cavtat 30. kolovoza 2016. godine s 

početkom u 8,30 sati. 

 

DNEVNI RED:  

1. Analiza uspjeha na kraju školske godine 2015./16. 

2. Odluka o broju razrednih odjela, kalendar školske godine 2016./17. 

3. Prijedlog zaduženja učitelja za školsku godinu 2016./17. 

4. Upoznavanje s važećim Pravilnicima i protokolima, te Zakonom o odgoju i obrazovanju. 

5. Obveze učitelja, razrednika, e-dnevnik, Kurikulum, izrada GPP-a, projekti, Shema školskog 

voća, molbe roditelja. 

6. Prijedlog za učiteljicu mentoricu Anu Simović za reguliranje statusa u zvanju. 

7. Ostalo 

 

Ad. 1.)  

Analiza podataka na kraju školske godine: broj učenika je 422 – 218 dječaka i 204 djevojčice, 

u razrednoj nastavi 239, a u predmetnoj 183. U MŠ je 329 učenika, a u područnim školama ih 

je 94. Prosječna srednja ocjena na kraju šk. g. 2015./2016. u nižim razredima je 4,66, a u višm 

3,75. Prosječna ocjena škole u 2. polugodištu je 4,19. Broj razrednih odjela u MŠ je 16, a u PŠ 

je 10, ukupno 26 razrednih odjela. Broj razrednih odjela RN je 17, a PN je 9.  

Učenika putnika je 213. Ukupno je realizirano 175 radnih dana.  

Nedovoljne ocjene po razredima i predmetima: 5 je učenika i 6 nedovoljnih ocjena. Uzornim 

vladanjem ocijenjeno je 356 učenika, dobrim 65 i 1 učenik ima loše vladanje.  

Izostanci: RN – 8513  opravdanih i 5 neopravdanih; PN – 11487 opravdanih i 112 

neopravdanih. Ukupno je 20 000 opravdanih i 117 neopravdanih sati. Osmi razredi imaju 74 

neopravdana.  

Ukupan broj pohvaljenih učenika je 184. 

 

Ad. 2.) Kalendar školske godine 2016./17.  

1. polugodište traje od 5. rujna 2016. do 23. prosinca 2016. Ukupno je 79 nastavnih dana.  

2. polugodište traje od 12. siječnja 2017. do 14. lipnja 2017. Ukupno je 101 nastavni dan.  



 

Ukupno je 27 razrednih odjela (23 redovna i 4 kombinirana), 423 učenika.  

2 su pomoćnika u nastavi, a 9 je učenika s rješenjem o primjerenom programu obrazovanja.  

Ad. 3.) Podijeljena su zaduženja učitelja za šk.godinu 2016./17. 

Ad. 4.) Ravnateljica je upoznala UV s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih 

radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog 

kršenja tih prava nadležnim tijelima.  

Ad. 5.) Ravnateljica je podsjetila učitelje na Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i 

stručnih suradnika u osnovnoj školi, te na Pravilnik o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika, kao i na Statut.  

Učiteljsko vijeće odobrilo je zamolbe roditelja.  

Ad. 6.) Učiteljsko vijeće prihvatilo je prijedlog za učiteljicu mentoricu Anu Simović za 

reguliranje statusa u zvanju.  

Ad. 7.) Učitelji trebaju upisati prvaše u e-maticu i preuzeti dokumentaciju, nastava počinje 5. 

9. 2016. u 8,00 sati u jutarnjoj smjeni, i 13,30 sati u popodnevnoj smjeni.  

 

Ravnateljica: 

Kate Kukuljica 

 

Zapisničar: 

Marijana Novak 

 

 


