ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 10.7.2018. U 10,00 SATI

Nazočni: popis u privitku

Dnevni red:
1.Uspjeh nakon dopunskog rada za prve i druge razrede
2.Pedagoška dokumentacija
3.Uvođenje novih obrazovnih programa
4.Obavijesti osobe koja zamjenjuje ravnateljicu škole
5.Razno

Ad1)
Razrednici prvih i drugih razreda pripremili su rezultate nakon dopunskog rada za prve i
druge razrede:

I CKV
1.
2.

II CKV

razrednik:
: Povijest – dovoljan (2)
Hrvatski jezik – dovoljan (2)

razrednik:

1.

II AZ
1.
2.
3.
4.
5.

: Politika i gospodarstvo – dovoljan (2)

razrednik:
: Politika i gospodarstvo – dovoljan (2)
: Politika i gospodarstvo – dovoljan (2)
: Politika i gospodarstvo – dovoljan (2)
: Politika i gospodarstvo – nedovoljan (1)
: Hrvatski jezik – nedovoljan (1)

Politika i gospodarstvo – nedovoljan (1)
6.

: Politika i gospodarstvo – nedovoljan (1)
Hrvatski jezik – nedovoljan (1)
Mtematika u struci – dovoljan (2)
Matematika u struci izborno – dovoljan (2)

7.

: Politika i gospodarstvo – dovoljan (2)

Razrednici prvih i drugih razreda pripremili su popise učenika koji su upućeni na popravne
ispite:
I CKV

razrednik:

/

II CKV

razrednik:

/

II AZ
1.
2.
3.

razrednik:
: Politika i gospodarstvo
: Hrvatski jezik
Politika i gospodarstvo
: Hrvatski jezik
Politika i gospodarstvo

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole naglasila je da se na oglasnoj ploči nalazi raspored
popravnih ispita u kolovozu ove godine.
Ad 2)
Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole podsjetila je sve nastavnike na uredno vođenje i
ispunjavanje cjelovite pedagoške dokumentacije nakon završetka nastavne godine i
provedbe dopunskog rada: svjedodžbe, matične knjige, imenici i dnevnici (posebno JMO
dnevnici), zapisnici s Razrednih vijeća., Nastavničkog vijeća, Prosudbenog odbora, roditeljskih

sastanaka, dokumentacije s popravnih i razrednih ispita, s obrane završnog rada, tablice za
kraj nastavne godine i ostalo.

Ad 3)
Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu istaknula je kako od 2. mjeseca upozorava da se škola
mora pokrenuti i uvesti promjene jer o tome ovise radna mjesta i budućnost opstanka škole.
Zaboravljeni su zaposlenici koji su otišli iz ove škole kao tehnološki viškovi, ali su se zaposlili
negdje drugdje pa ih se možda zbog toga nije ni doživjelo kao tehnološki višak. Otkad osoba
koja zamjenjuje ravnateljicu radi u ovoj školi izgubili smo nastavnika strojarstva, nastavnicu
računalstva, još jednog nastavnika engleskog i nastavnika povijesti, a ove nastavne godine je
otišla i nastavnica matematike isto kao tehnološki višak. Osim nastavničkih pozicija izgubili
smo i mjesto administratora na puno radno vrijeme upravo radi broja učenika.
Danas se zaključava sustav upisa u prvom roku i stanje je, nažalost, ali i prema
predviđanjima, loše. Trenutno je prijavljeno: 1 autolakirer, 3 zidara, 5 cvjećara, 3 vrtlara, 4
keramičara i dva učenika u PRO razredu.
U četvrtak 5. srpnja osoba koja zamjenjuje ravnateljicu kontaktirala je Ministarstvo i molila
da nam se JMO ostavi za drugi rok.Odgovor je da nam nitko neće odobriti razred s jednim
učenikom (misli se na autolakirere) i da pokušamo tog jednog učenika nagovoriti da se
prebaci u zidare pa će nam MOŽDA odobriti barem njih jer je to deficitarno zanimanje.
Prijedlozi ravnateljice na bolovanju na prošloj su sjednici uveli dodatne nesporazume jer
nažalost nisu provedivi iz razloga što ne slijede pravilnik i odluku o upisu. Detaljnom
provjerom osoba koja zamjenjuje ravnateljicu došla je do sljedećih zaključaka:
1. Dizajner keramike ne može se kombinirati s poljoprivrednim tehničarem vrtlarem jer
je „u četverogodišnjim programima moguće kombinirati 2 programa u istom
obrazovnom sektoru koji imaju isti općeobrazovni dio i isti veći dio posebnoga
strukovnoga dijela (nije moguće kombinirati program obrazovanja i strukovni
kurikulum“). Oosba koja zamjenjuje ravnateljicu naglasila je i da je dizajner keramike
umjetničko, ane strukovno zanimanje. Također, to zanimanje ne bi pokrilo
graditeljsku struku, a upitno je i dobivanje suglasnosti za predavanje određenih
predmeta koje bi trebali predavati akademski kipari – slikari.
2. Trogodišnje zanimanje: proizvođač keramike, koje je ravnateljica navela, ne izvodi se
već dugi niz godina niti u jednoj školi, osim kao pomoćni dvogodišnji program. Za
njega nemamo prije svega prostorne niti materijalne uvjete (oprema), a nije niti
deficitarno i traženo na tržištu rada.
3. U Posebni odjel ne možemo uvesti još jedno zanimanje (autolakirer) j er se takvi
odjeli mogu ustrojiti samo s 2 srodna programa obrazovanja što autolakirer i cvjećar
svakako nisu.

Činjenica je da ako se ove godine ne pokrenemo i barem pokažemo želju za promjenom, vrlo
brzo ćemo se kao škola „ugasiti“. Također, s obzirom na trenutno stanje upisa, sljedeće
godine više nećemo moći tražiti tri razreda već samo dva jer ćemo imati dva treća razreda i
možda samo dva razreda upisana te godine.
Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu smatra da bi od Županije trebali tražiti suglasnost za
kombinirani četverogodišnji razredni odjel fitofarmaceut-vrtlar jer za ta zanimanja imamo
gotove programe. U prvoj fazi ne moramo se prema županiji ničega odreći. Ali dugoročno
gledano, ako nam MZO odobri upis tog razreda i traži odricanja trebali bi se odreći cvjećara i
vrtlara, a keramičare, zidare i soboslikare staviti u jedan razred. Postoje škole koje obrazuju
ta zanimanja , ali ne kao JMO tako da je potrebno istražiti način da i naša škola ustroji takav
jedan odjel.
Obrtnička komora PGŽ nam je poslala povoljan dopis za soboslikare-ličioce kao deficitarno
zanimanje, a kontaktirat će se još i Udruženje obrtnika. U srijedu, odnosno sutra, osoba koja
zamjenjuje ravnateljicu dogovorila je sastanak s predstojnikom HZZ-a u Rijeci.
Insinuacije da ovu školu osoba koja zamjenjuje ravnateljicu želi pretvoriti u poljoprivrednu su
neutemeljene, ali bitno je naglasiti da se jedino aktiv poljoprivrede pokrenuo u pokušaju da
se ova škola na bilo koji način spasi. Također, optužba da je namjerno slala nastavnike da
promoviraju zanimanje soboslikar-ličilac iako je znala da to neće proći je potpuno besmislena
pa se upućuje nastavničko vijeće da pročita zapisnike sjednice u kojoj se detaljno objašnjava
cijeli proces traženja ponovnog upisa zanimanja soboslikar-ličilac. Osoba koja zamjenjuje
ravnateljicu naglasila je kako odbija biti glavni krivac za stanje u školi koje traje već
godinama.
obrazložila je razloge uvođenja četverogodišnjih programa i
modernizacije škole. Istaknula je kako škola treba imati viziju budućnosti i na taj način istupiti
pred Županijom.
govorio je o važnosti očuvanja obrtničkih zanimanja
(soboslikar-ličilac,zidar,keramičar), a
o inzistiranju uvođenja soboslikaraličioca kao deficitarnog zanimanja.
istaknuo je kako je za njega upitno
davanje svog glasa za zanimanja koja su neizvjesna.
Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu stavila je prijedlog Aktiva poljoprivrede na glasanje - za
uvođenje novih programa (fitofarmaceut i poljoprivredni tehničar-vrtlar) glasalo je 10
članova NV. Međutim,
doveo je u pitanje legitimnost glasanja istaknuvši
da osoba koja zamjenjue ravnateljicu ne smije glasati, te da to ne bi smjela ni pedagoginja
škole iz moralnih razloga i zbog njenog neiskustva. Zamoljeno je da se pozove tajnica škole i
ponovo povrdi s pravne strane da je glasanje zakonito. Tajnica je ponovo objasnila korake u
odlučivanju i uvođenju novih programa, ali je ponovo došlo do rasprave između aktiva
poljoprivrede i ličilačke skupine predmeta.
stalno je isticao da će se
uvođenjem novih zanimanja ukinuti dosadašnja tradicionalna zanimanja i ostaviti samo

poljoprivredna struka, dok je
kojoj ovisi naša budućnost.

naglašavala nužnost promjene u viziji škole o

Glasanje je stoga onemogućeno i ponovo Nastavničko vijeće nije izglasalo uvođenje novih
programa.
Ad 4) i Ad 5)
Na oglasnoj ploči istaknuti su svi termini za jesenske rokove i sjednice Nastavničkog vijeća te
Prosudbenog odobora do kraja školske godine. Sljedeća sjednica Nastavničkog vijeća bit će
22.8.2018. u 11,00 sati.

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole:
Damirka Vuković, prof.
__________________________

Zapisničar:
Silvija Franović
_________________

