
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-07 

Otočac, 12. srpnja 2021. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 12. srpnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u 

holu Škole  

 

Na sjednici su nazočna 32 člana Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 24. lipnja 2021. godine 

2. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon provedenog dopunskog rada 

3. Izvješće o prijavama učenika za upis u 1. razrede školske 2021./2022. godine 

4. Prijedlog razredništva za školsku 2021./2022. godinu 

5. Razmatranje zamolbe roditelja M. B. za upis u 2. razred obrazovnog programa 

autoelektričar 

6. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa u školskoj 

2020./2021. godini te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika 

7. Donošenje odluke o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave 

8. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa sjednica Nastavničkog vijeća 

održane 24. lipnja 2021. godine  

Ad 2. Razrednici su podnijeli izvješća o uspjehu učenika nakon provedenog dopunskog rada. 

Na jesenski popravni rok upućeno je šest učenika iz Matematike.  

Ad 3. Ravnateljica je podnijela izvješće o prijavama učenika za upis u 1. razrede školske 

2021./2022. godine. Svi su planirani razredni odjeli upisani.  

Ad 4. Ravnateljica je dala prijedlog razredništva za školsku 2021./2022. godinu. 

Ad 5. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo zamolbu roditelja učenika M. B. i donijelo 

odluku da mu se omogući upis u 2. razred obrazovnog programa autoelektričar. Odluku o 

polaganju razlikovnih ispita Nastavničko vijeće donijet će na sljedećoj sjednici.  

Ad 6. Ravnateljica je članove Nastavničkog vijeća informirala o stanju sigurnosti, provođenju 

preventivnih programa u školskoj 2020./2021. godini te mjerama poduzetim u cilju zaštite 

prava učenika.  

Ad 7. Ravnateljica je navela da Nastavničko vijeće odlučuje o ustrojavanju dodatne i 

dopunske nastave uz prethodnu suglasnost barem desetero učenika. U sljedećoj školskoj 

godini dodatna i dopunska nastava izvodit će se iz Hrvatskoga jezika.  

Ad 8. Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 11:00 sati. 

 

Zapisničarka:        Ravnateljica: 

Iva Abramović, dipl. ing.      Adela Rukavina, prof. 


