
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-06 

Otočac, 24. lipnja 2021. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 24. lipnja 2021. godine s početkom u 12:00  u holu 

Škole  

 

Na sjednici je nazočno 40 članova Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća od 28. svibnja, 16. lipnja i 21. 

lipnja 2021. godine 

2. Podnošenje izvještaja razrednika o:  

- uspjehu učenika na kraju nastavne godine  

- izostancima i vladanju učenika  

- mjerama poticanja i sprječavanja  

- realizaciji nastavnog plana i programa  

- suradnji s roditeljima.  

3. Donošenje odluke o trajanju dopunskog rada po nastavnim predmetima  

4. Informacija razrednika 2. c, 2. f, 3. c i 3. d razreda o položenim razlikovnim ispitima 

5. Informacije razrednice 3. c razreda o provedenim ispitima pred povjerenstvima 

6. Informacije ravnateljice Škole Adele Rukavine o rješenju prosvjetne inspekcije 

7. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 



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

održanih 28. svibnja, 16. lipnja i 21. lipnja 2021. godine  

Ad 2. Razrednici su podnijeli izvješća o uspjehu učenika na kraju nastavne godine, 

izostancima i vladanju učenika, mjerama poticanja i sprječavanja, realizaciji nastavnog plana i 

programa te suradnji s roditeljima.  

Ad 3. Nastavničko vijeće donijelo je odluku da će se dopunski rad održavati od 25. lipnja do 

9. srpnja 2021. godine prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Škole i platformi 

Yammer.  

Ad 4. Razrednici 2. c, 2. f, 3. c i 3. d razrednog odjela informirali su Nastavničko vijeće o 

položenim razlikovnim ispitima. Svi su učenici (F. O., K. P., T. M., L. P., M. P.) uspješno 

položili razlikovne ispite. 

Ad 5. Razrednica 3. c razrednog odjela informirala je Nastavničko vijeće o provedenim 

ispitima pred povjerenstvima. Učenica S. J. položila je ispit iz Osnova poduzetništva i 

menadžmenta s ocjenom dovoljan. Učenica T. M. položila je ispit iz Njemačkog jezika s 

ocjenom dovoljan.  

Ad 6. Ravnateljica je informirala Nastavničko vijeće o zaprimljenom Rješenju prosvjetne 

inspekcije o nadzoru obavljenom 27. svibnja 2021. godine.  

Ad 7. Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 13:10 sati. 

 

Zapisničarka:        Ravnateljica: 

Sandra Sertić, prof.       Adela Rukavina, prof. 


