
ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 24.8.2018. 11,00 

SATI 

 

Nazočni: popis u privitku 

 

Dnevni red: 

1. Uspjeh nakon popravnih ispita 

2. Uspjeh na kraju školske godine za učenike u JMO-u 

3. Rezultati na kraju nastavne i školske godine 

4. Početak školske godine 2018./2019. 

5. Razno                                                                                                                                        

 

 

 Ad 1)  

Razrednik             pripremio je izvješće o rezultatima nakon popravnih ispita: 

II. AZ          

1.               : Politika i gospodarstvo – dovoljan (2) 

2.               : Hrvatski jezik – dovoljan (2) 

                Politika i gospodarstvo – dovoljan (2) 

3.                : Hrvatski jezik – dovoljan (2) 

                 Politika i gospodarstvo – dovoljan (2) 

Ad 2)  

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole ponovila je što je sve potrebno dovršiti u 

pedagoškoj dokumentaciji za učenike u JMO-u, a vezano za svjedodžbe, 

protokoliranje, E-maticu, matične knjige, statistike na kraju školske godine i sl.  

Ad 3)  

Pedagoginja škole izvijestila je Nastavničko vijeće o uspjehu na kraju školske godine, 

izostancima, upisima učenika i sl. 

Kao prilog točkama 2. i 3. ovog dnevnog reda u zapisnik se dodaju statistički podaci 

za svaki razred pojedinačno na kraju školske godine 2017./2018. Statistički podaci 

neće se priložiti zapisniku objavljenom na web stranici škole radi zaštite podataka 

svakog pojedinog učenika. 



Ad 4)  

Sjednica za početak nove 2018./2019. školske godine održat će se u petak, 31. 

kolovoza 2018. s početkom u 10 sati. Tada će biti definirana satnica, razredni odjeli s 

razrednicima i njihovim zamjenicima, zaduženja nastavnika i drugo. 

Nastavna godina počinje 3. rujna 2018. Toga dana u 10,00 sati bit će svečano primanje 

učenika prvih razreda. Svi ostali učenici trebaju doći u 11,00 sati. Prvi tjedan nastave 

bit će u popodnevnoj smjeni. 

 

Ad 5)  

Pedagoška dokumentacija za 2017./2018. šk.god. treba biti upotpunjena i bit će 

pregledana te će se utvrditi mogući nedostaci. 

Izašle su nove izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Upućuju se sve nastavnice i nastavnici da prouče izmjene. 

 

                                                                             Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu škole: 

                                                                                               Damirka Vuković,prof. 

                                                                                            ________________________ 

 

Zapisničar:  Silvija Franović 

    __________________ 

 

 

 

 


