
                                        ZAPISNIK SA SJEDNICE  NASTAVNIČKOG VIJEĆA 

                                                  održane  9.rujna 2019. u 8.00  sati 

Prisutni: popis u privitku 

Dnevni red: 

1. Poslovi vezani za početak školske godine 2019./ 2020.   

2. Pedagoška dokumentacija 

3. Obavijesti  v.d. ravnatelja 

4. Razno 

Ad1)  V.d. ravnatelj podsjetio je sve profesore na poslove koje je potrebno obaviti prvog 

dana nastave i tijekom prvog tjedna nastave: primanje učenika prvih razreda, prvi dan 

nastave za druge i treće razrede, izbor predstavnika za Vijeće učenika, Vijeće roditelja, 

održavanje prvog roditeljskog sastanka i sl. Također je potrebno što prije predati planove i 

programe:  za stručna usavršavanja, aktive, terensku nastavu, slobodne aktivnosti, izlete,  

projekte i natjecanja. 

Ad2)  Potrebno je pregledati i zaključiti pedagošku dokumentaciju za 2018./2019. šk.g.Nakon 

toga v.d. ravnatelj pregledat će i potpisati dnevnike rada. Pregledat će se i  matične knjige. 

Ad3)  Zaštitu na radu , za prve razrede, predavat će v.d.ravnatelj od 10- do 12. rujna 2019. 

budući da je jedina osoba u školi, nakon odlaska Vivijane Lovrinić-Đaković uoči početka 

nastavne godine na novo radno mjesto u drugu instituciju, koja je osposobljena za 

obučavanje zaštite na radu.  

Planove i programe treba predati ravnatelju, a potrebno je voditi i računa o 

međupredmetnim temama u Kurikulumu. 

Ad4)  Još uvijek su otvoreni upisi u prve razrede. Prof. Irena Koludrović Harbić  izvijestila je 

NV o pokretanju digitalnog školskog lista. U stvaranju i oblikovanju lista sudjelovat će 

profesorice Jasminka Randi, Nikolina Krivošić  i Silvija Franović.    

Pedagoginja škole pročitala je zamolbu za upis Roberte Duiz Svetić. Učenica se želi upisati u 

prvi razred, smjer: cvjećar ( prvotno je upisana u Ekonomsku školu Mijo Mirković ). 

Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o upisu, a ona je prilog ovom zapisniku. 

 Dora Dragičević (I. CKV) članica je KUD-a Sunja te je razrednica izvijestila NV da će učenica 

sudjelovati na folklornoj smotri u Grčkoj ( 26. i 27. rujna te 1.10. 2019.). Dakle, tri će dana 

opravdano izostati s nastave. 

Zapisničar: Silvija Franović                                                          v.d. ravnatelj: Damir Milišić, prof  


