
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

KLASA: 007- 04/22-02/01 

UR BROJ: 2125/37-05-22-05 

Otočac, 27. svibnja 2022. 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 27. svibnja 2022. s početkom u 14 sati 

 

Na sjednici je nazočno 39 člana Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći 

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nastavničkog vijeća od 28. travnja 2022. godine 

2. Podnošenje izvještaja razrednika završnih razreda 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 za učenike završnih razreda po nastavnim 

predmetima 

4. Informacija o provedbi ispita državne mature (Ivana Jergović - ispitna koordinatorica) 

5. Informacija o zaprimljenom Zahtjevu roditelja učenika D. B., donošenje odluke o imenovanju 

Povjerenstva te načinu i vremenu polaganja ispita iz predmeta Šumarstvo na kršu 

6. Možebitno 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad 1. Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 28. travnja 2022. jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. Razrednici završnih razreda podnijeli su 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. Nastavničko vijeće donijelo je odluku da se učenicima Luciji 

Bižanović, Tomislavu Bunjevčeviću, Gloriji Smolčić, Josipu Rubčiću, Ani Rogić, Ani Vukelić, 

Manueli Smolčić, Martini Tomaić i Anti Tomincu dodijele nagrade knjigom zbog odličnog uspjeha i 

uzornog vladanja tijekom četverogodišnjeg odnosno trogodišnjeg školovanja. 

 

Ad 3. Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o trajanju dopunskog rada u trajanju po 10 

nastavnih sati iz predmeta Šumske komunikacije, 12 nastavnih sati iz predmeta Uređivanje šuma te 

12 nastavnih sati iz predmeta Šumarstvo na kršu za učenike 4. d razreda i 10 nastavnih sati iz predmeta 

Matematika za učenike 4. b razreda. 

 

Ad 4. Ravnateljica daje riječ Ivani Jergović, ispitnoj koordinatorici, koja informira Nastavničko vijeće 

o provedbi ispita državne mature ističući potrebu pridržavanja propisanih pravila i protokola za 

polaganje državne mature. Koordinatorica ističe da su probni ispiti državne mature uspješno 

provedeni.  

 

Ad 5. Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku da su u Povjerenstvu za provedbu ispita 

sljedeći članovi: Edi Šop, Iva Abramović i Augustin Jelušić. Nastavnica Iva Abramović daje prijedlog 

da struktura ispita bude kombinacija usmenog i pismenog dijela. Nastavničko vijeće prijedlog 

jednoglasno usvaja. Nastavničko vijeće jednoglasno usvaja prijedlog da je dan i vrijeme polaganja 

ispita 31. svibnja 2022. godine u 13:10 te nakon toga slijedi usmeni dio ispita.  

Ad 6.  Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka 

 

Sjednica je završila u 15:08. 

 

 

 

Zapisničarka       Ravnateljica: 

 

Hrvatina Džaja, mag. oec.     Adela Rukavina, prof. 

 

 

 


