
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-05 

Otočac, 21. lipnja 2021. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 21. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati  

 

Na sjednici je nazočno 38 članova Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Razmatranje zahtjeva roditelja S. J. (3. c) za polaganje ispita pred povjerenstvom iz 

predmeta Osnove poduzetništva i menadžmenta te imenovanje Povjerenstva i 

utvrđivanje termina polaganja ispita 

2. Razmatranje zahtjeva roditelja T. M. (3. c) za polaganje ispita pred povjerenstvom iz 

predmeta Njemački jezik te imenovanje Povjerenstva i utvrđivanje termina polaganja 

ispita 

3. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Nastavničko vijeće razmotrilo je zahtjev majke učenice S. J. za polaganje ispita pred 

povjerenstvom iz predmeta Osnove poduzetništva i menadžmenta te jednoglasno donijelo 

odluku da se u povjerenstvo imenuju sljedeći članovi:  

1. mr. sc. Suzana Bižanović - predsjednica (razrednica)  

2. Gordana Božičević, dipl. oec. - predmetni nastavnik  

3. Maja Pezelj-Mandarić, dipl. oec. - stalni član.  

Utvrđeno je da će se ispit polagati usmeno u trajanju do 30 minuta. Ispit će se održati u 

srijedu, 23. 6. 2021. godine, s početkom u 11:30 sati u prostoru Škole.  

Ad 2. Nastavničko vijeće razmotrilo je zahtjev majke učenice T. M. za polaganje ispita pred 

povjerenstvom iz predmeta Njemački jezik te jednoglasno donijelo odluku da se u 

povjerenstvo imenuju sljedeći članovi:  

1. mr. sc. Suzana Bižanović - predsjednica (razrednica) 

2. Anita Čović-Josipović, prof. - predmetni nastavnik 

3. Martin Potnar, mag. educ. philol. angl. et germ. – stalni član.  

Utvrđeno je da će se ispit polagati usmeno i pismeno. Ispit će se održati u srijedu, 23. 6. 2021. 

godine; pismeni dio u 12:00 sati, a usmeni dio u 13:00 sati u prostoru Škole.  

Ad 3. Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka.  

 

Sjednica je završena u 13:45 sati. 

 

Zapisničar:         Ravnateljica: 

Danijel Marot, prof.       Adela Rukavina, prof. 


