
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-08 

Otočac, 24. kolovoza 2021. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 24. kolovoza 2021. godine s početkom u 12:00 sati u 

holu Škole 

 

Na sjednici su nazočna 42 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 12. srpnja 2021. godine 

2. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon realizirane stručne prakse 

3. Utvrđivanje uspjeha učenika nakon provedenih popravnih ispita 

4. Utvrđivanje razlikovnih ispita za učenika Marija Banića 

5. Izmjena prijedloga razredništva za školsku 2021./2022. godinu 

6. Razmatranje Prijedloga Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne 

djelatnosti u Srednjoj školi Otočac 

7. Zamolba roditelja Ante Matovine za prijelaz iz Strukovne škole Gospić iz programa 

zanimanja vozač u program zanimanja automehaničar 

8. Zamolba roditelja Marina Špoljarića za prijelaz iz Strukovne škole Gospić iz programa 

zanimanja vozač u program zanimanja automehaničar 

9. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 



Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike sa sjednice Nastavničkog vijeća 

održane 12. srpnja 2021. godine.  

Ad 2. Razrednici 1. f, 2. f, 2. c, 3. c, 1. d, 2. d i 3. d podnijeli su izvješća o realizaciji stručne 

prakse. Svi su učenici uspješno realizirali stručnu praksu.  

Ad 3. Razrednici 2. d, 3. b i 3. c podnijeli su izvješća o uspjehu učenika nakon provedenih 

popravnih ispita. Svih šest učenika koji su upućeni na popravni ispit iz Matematike s 

uspjehom su položili nastavni predmet.  

Ad 4. Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da je učenik M. B. dužan položiti 

razlikovne ispite iz predmeta Osnove elektrotehnike i Tehničko crtanje te realizirati praktičnu 

nastavu do 17. lipnja 2022. godine.  

Ad 5. Ravnateljica je upoznala članove Nastavničkog vijeća da je do izmjene prijedloga 

razredništva za prve razrede školske 2021./2022. godine došlo zbog nedostatka sati u 

pojedinim aktivima te je iznijela novi prijedlog razredništva na koji Nastavničko vijeće nije 

imalo primjedbe.  

Ad 6. Ravnateljica je upoznala članove Nastavničkog vijeća s prijedlogom Etičkog kodeksa 

koji je bio dostupan svim nastavnicima na platformi Yammer te o samom postupku donošenja 

Etičkog kodeksa. Članovi Nastavničkog vijeća nisu imali primjedbi na prijedlog Etičkog 

kodeksa te su se složili s njegovim sadržajem.  

Ad 7. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo zamolbu roditelja učenika A. M. i donijelo 

odluku da mu se omogući upis u 1. razred obrazovnog programa automehaničar.  

Ad 8. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo zamolbu roditelja učenika M. Š. i donijelo 

odluku da mu se omogući upis u 1. razred obrazovnog programa automehaničar.  

Ad 9. Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 12:50 sati. 

 

Zapisničarka:        Ravnateljica: 

Ankica Babić, prof.       Adela Rukavina, prof. 


