
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-20-16 

Otočac, 28. prosinca 2020. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 28. prosinca 2020. godine s početkom u 10:00 sati 

preko platforme Yammer 

 

Na sjednici je nazočno 48 članova Nastavničkog vijeća. 

Ravnateljica Adela Rukavina predlaže sljedeći  

 

D n e v n i  r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Nastavničkoga vijeća održane 17. studenoga 2020. 

godine  

2. Podnošenje izvješća razrednika o:  

- izostancima učenika 

- mjerama poticanja i sprječavanja  

- realizaciji nastavnog plana i programa  

- suradnji s roditeljima. 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 

2020./2021. godinu  

4. Razmatranje zamolbe roditelja učenice L. Š. za promjenom obrazovnog programa (iz 

1. gimnazije u ekonomsku) te donošenje odluke o istom  

5. Razmatranje zamolbe roditelja učenika F. K. za promjenom obrazovnog programa (iz 

1. gimnazije u šumarski tehničar) te donošenje odluke o istom  

6. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 



Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa sjednice Nastavničkoga vijeća 

održane 17. studenoga 2020. godine.  

Ad 2. Razrednici su podnijeli izvješća o izostancima učenika, mjerama poticanja i 

sprječavanja, realizaciji nastavnog plana i programa te suradnji s roditeljima.  

Ad 3. Ravnateljica je predložila Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Škole za 

školsku 2020./2021. godinu na platformi Yammer. Prijedloga i sugestija nije bilo.  

Ad 4. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo zamolbu roditelja učenice L. Š. i donijelo 

odluku da joj se omogući promjena obrazovnog programa (iz 1. razreda gimnazije u 1. razred 

ekonomist).  

Ad 5. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo zamolbu roditelja učenika F. K. i donijelo 

odluku da mu se omogući promjena obrazovnog programa (iz 1. razreda gimnazije u 1. razred 

šumarski tehničar).  

Ad 6. Pod ovom točkom nema donesenih odluka odnosno zaključaka. 

 

Sjednica je završena u 11:00 sati. 

 

Zapisničarka:        Ravnateljica: 

Dijana Nikšić, prof.       Adela Rukavina, prof. 


