
REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINA KONAVLE  

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT  

Cavtat, 27. prosinca  2021.  

 

  

ZAPISNIK 

(zaključci iz zapisnika) 

 

 

 

s 6. Sjednice Učiteljskog vijeća školske godine 2021./22. održane u Virtualnoj zbornici putem plat-

forme Teams 27. prosinca 2021. godine s početkom u 8.30 sati. 

 

Evidencija nazočnih dodatak ovom zapisniku.  

 

Dnevni red: 

1. Imenovanje  Povjerenstva Osnovne škole Cavtat za natjecanja i smotre u šk. god. 2021./22. 

Dodatak zapisniku, a učiteljima dostavljeno u One Note bilježnici.  

 

2.  Pravilnik o postupanju odgojno-obrazovnih radnika  u poduzimanju mjera zaštite prava učenika 

te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima NN 132/13 - izvješće ravnateljice 

 

Ad 1) 

Na 6. Sjednici Učiteljskog vijeća učitelji su poučeni i upućeni u potrebu izrade Smjernica Osnovne 

škole Cavtat za postupanje u slučaju povrede prava učenika. Smjernice su izrađene na radionici s 

pedagoginjom te sadrže jasne upute i korake za postupanje u slučaju povrede prava učenika, a 

učenike će se upoznati na satovima razrednika s istim. Razrednicima naloženo da na prvom 

sljedećem roditeljskom sastanku pouče roditelje o pravima i obvezama činilaca odgojno – 

obrazovnog procesa u slučaju povrede prava učenika.  

 

 

Ravnateljica je izvijestila o prijavama prema nadležnim institucijama tijekom prvog polugodišta šk. 

god. 2021./2022. u skladu s pravilnikom.  

 

3. Smjernice  Osnovne škole Cavtat za postupanje u slučaju nasilja – radionica (1.dio) 

Poštivanje rješenja po nadzoru iz prosinca 2021. za razrednike, stručne suradnike i ostale učitelje i 

djelatnike.  

 

Za izradu smjernica za postupanje u slučaju nasilja ravnateljica je uputila na zakonsku podlogu te je 

pedagoginja zajedno s učiteljima izradila smjernice koje su kratke, jasne i razumljive učenicima, 

učiteljima i roditeljima. Iste će po završetku biti objavljene na vidljivim mjestima u školi.  

Obveza škole je postupati u skladu s Akcijskim planom za prevenciju nasilja, Priručnik 2020. – 

2024. (ravnateljica predočila detalje i nužnost poznavanja istog).  

 

4. Ostalo (A.D.) - pripremanje dokumentacije  za status u zvanju) 

 

Zapisničar:  

 

Ivana Miletić 

 

 


