
ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 22.8.2018. U 

11,00 SATI 

 

Nazočni: popis u privitku 

 

Dnevni red: 

1.Završetak školske godine 2017./2018. 

2.Obavijesti osobe koja zamjenjuje ravnateljicu škole 

3.Razno 

 

Ad1)  

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu pozdravila je Nastavničko vijeće i zaželjela 

uspješan rad nakon odmora. Još jednom je podsjetila nastavnike na poslove koje 

treba obaviti kako bismo zaključili ovu školsku godinu, a posebno kompletiranje 

ukupne pedagoške dokumentacije (matične knjige, dnevnici 

rada,imenici,svjedodžbe, E-matica i sl.). Posebno je upozorila na upis ocjena iz 

Praktične nastave u radnom procesu za učenike u JMO-u te upisivanje stručne 

prakse. 

U tijeku su popravni ispiti pa treba pravilno ispuniti sve zapisnike i dovršiti svu 

dokumentaciju. Svi rokovi i povjerenstva nalaze se na oglasnoj ploči. 

Ad2)  

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu izvijestila je sve nazočne o tijeku E-upisa i o radu 

Upisnog povjerenstva u jesenskom roku. 

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole pročitala je zamolbeu roditelja.  

Odnosi se na učenika               , a riječ je o polaganju popravnog ispita iz hrvatskog 

jezika. Učenik zbog teške obiteljske situacije moli da mu se produži rok polaganja. 

Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku koja je prilog ovom zapisniku. 

Učeniku                        odobrava se polaganje popravnog ispita iz hrvatskog jezika 

izvan zadanog roka, i to 24. rujna. 

 



Ad3)  

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole zamolila je stručne aktive da što prije 

zakažu sastanke te sastave popise opreme potrebne za školsku godinu 2018./2019. 

Uz te popise trebaju obrazložiti zašto im je određeni stroj potreban, prikupiti ponude 

te navesti je li potrebna neka dodatna edukacija nastavnika koji će se njime služiti u 

nastavi. Također treba navesti ide li uz određeni stroj popratni materijal. 

Pripremljene popise opreme treba što prije predati osobi koja zamjenjuje ravnateljicu.  

Nastavnica                      istaknula je potrebu za novim laptopom pa će se Aktiv 

nastavnika općeobrazovnih predmeta pismenim putem očitovati koja im je oprema 

potrebna. 

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole istaknula je trud prof.                      u 

uređenju oglasne ploče i zahvalila joj na intervenciji. 

Sljedeća sjednica Nastavničkog vijeća održat će se 24.08.2018.g. u 11 sati nakon 

popravnih ispita gdje će se nakon rezultata postignutih na popravnim ispitima 

detaljnije raspravljati o poslovima u vezi sa završetkom školske godine. 

 

 

                                                                             Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole: 

                                                                                              Damirka Vuković,prof. 

                                                                                               _____________________ 

Zapisničar: Silvija Franović 

_______________________ 


