
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-20-13 

Otočac, 1. listopada 2020. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 1. listopada 2020. godine s početkom u 14:00 sati  

 

Na sjednici je nazočno 38 članova Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći  

 

Dopunjeni 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 22. rujna 2020. godine  

2. Izvješće ravnateljice o radu Škole za školsku 2019./2020. godinu  

3. Razmatranje prijedloga Školskog kurikuluma za školsku 2020./2021. godinu  

4. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2020./2021. 

godinu 

5. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Učeničkog doma za školsku 

2020./2021. godinu  

6. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada srednjoškolskog obrazovanja 

odraslih za školsku 2020./2021. godinu  

7. Izvješće ispitne koordinatorice Ivane Jergović o rezultatima učenika na provedenim 

ispitima državne mature u školskoj 2019./2020. godini  

8. Razmatranje zamolbe roditelja učenika L. P. za oslobađanje od nastave TZK-a te 

donošenje odluke o istom  

9. Razmatranje zamolbe roditelja učenika I. K. za oslobađanje od nastave TZK-a te 

donošenje odluke o istom  

10. Razmatranje zamolbe roditelja učenice P. M. za upis u 1. razred smjera poslovni tajnik 

te donošenje odluke o istom  

11. Razmatranje zamolbe roditelja učenika M. G. za upis u 1. razred smjera automehaničar 

te donošenje odluke o istom  

12. Možebitno 



 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Članovi Nastavničkog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa sjednice Nastavničkog 

vijeća održane 22. rujna 2020. godine.  

Ad 2. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi na podneseno Izvješće o radu Škole 

za školsku 2019./2020. godinu.  

Ad 3. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi ni dopuna na prijedlog Školskog 

kurikuluma za školsku 2020./2021. godinu te se isti upućuje Školskom odboru na daljnje 

postupanje.  

Ad 4. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi ni dopuna na prijedlog Godišnjeg 

plana i programa rada Škole za školsku 2020./2021. godinu te se isti upućuje Školskom 

odboru na daljnje postupanje.  

Ad 5. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi ni dopuna na prijedlog Godišnjeg 

plana i programa rada Učeničkog doma za školsku 2020./2021. godinu te se isti upućuje 

Školskom odboru na daljnje postupanje.  

Ad 6. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi ni dopuna na prijedlog Godišnjeg 

plana i programa rada srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku 2020./2021. godinu te 

se isti upućuje Školskom odboru na daljnje postupanje.  

Ad 7. Ispitna koordinatorica Ivana Jergović podnijela je Nastavničkom vijeću izvješće o 

rezultatima učenika naše škole na provedenim ispitima državne mature u školskoj 2019./2020. 

godini.  

Ad 8. Članovi Nastavničkog vijeća jednoglasno su prihvatili zamolbu i donijeli odluku da se 

učenika L. P. oslobodi pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za školsku 

2020./2021. godinu.  

Ad 9. Članovi Nastavničkog vijeća jednoglasno su prihvatili zamolbu i donijeli odluku da se 

učenika I. K. oslobodi pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za školsku 

2020./2021.  

Ad 10. Članovi Nastavničkog vijeća jednoglasno su prihvatili zamolbu i donijeli odluku da se 

učenici P. M. odobri upis u prvi razred smjera poslovni tajnik.  

Ad 11. Članovi Nastavničkog vijeća jednoglasno su prihvatili zamolbu i donijeli odluku da se 

učenici M. G. odobri upis u prvi razred smjera automehaničar.  

Ad 12. Pod ovom točkom nema donesenih odluka odnosno zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 14:45 sati. 

 

Zapisničar:         Ravnateljica: 

Milan Rukavina, prof.      Adela Rukavina, prof. 


