
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-03 

Otočac, 28. svibnja 2021. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 28. svibnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati  

 

Na sjednici su nazočna 43 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 4. svibnja 2021. 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. Razmatranje prijedloga izricanja pedagoške mjere Isključenje iz škole učeniku F. V. te 

donošenje odluke o istom 

6. Razmatranje zamolbe S. P. za produljenje roka polaganja razlikovnih ispita učenicima 

M. P. i L. P. te donošenje odluke o istom 

7. Razmatranje zamolbe I. Č. za produljenje roka polaganja razlikovnih ispita učenici T. 

M. te donošenje odluke o istom 

8. Možebitno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 



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

održane 4. svibnja 2021. godine.  

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 Dorijanu Klobučaru, Doris Dasović, Ivoni Diklić, Tei Mesić, Eni Samardžiji, 

Magdaleni Žubrinić i Dorianu Grahovcu 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 i Uređivanje šuma za učenike 4. d 

razreda i 10 nastavnih sati iz Engleskog jezika za učenike 3. f razreda.  

Ad 4. Ivana Jergović, ispitna koordinatorica, informirala je Nastavničko vijeće o provedbi 

ispita državne mature ističući posebno promjene u odnosu na prijašnje godine i potrebu 

pridržavanja propisanih mjera za zaštitu i dezinfekciju.  

Ad 5. Nastavničko vijeće većinom glasova (39 za i 4 protiv) predlaže ravnateljici izricanje 

pedagoške mjere Isključenje iz škole učeniku F. V.  

Ad 6. Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o produženju roka za polaganje 

razlikovnih ispita učenicima M. P. i L. P. Imenovani učenici dužni su do 15. lipnja 2021. 

godine realizirati praktičnu nastavu za 2. razred (56 sati), položiti razlikovne ispite za 2. 

razred iz predmeta Anatomija i tehnologija drva, Radni strojevi i alati te Ekologija.  

Ad 7. Nastavničko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o produženju roka za polaganje 

razlikovnih ispita učenici T. M. Imenovana učenica dužna je do 15. lipnja 2021. godine 

realizirati stručnu praksu za 2. razred, položiti razlikovne ispite za 1. razred iz predmeta 

Hrvatski poslovni jezik i za 2. razred iz predmeta Biologija s ekologijom, Njemački jezik i 

Poslovna psihologija.  

Ad 8. Doneseni su kriteriji za ocjenu vladanja učenicima većinom glasova (38 za i 5 protiv), a 

vrijede od sljedeće školske godine: 

 

 

Sjednica je završena u 10:45 sati. 

 

Zapisničarka:        Ravnateljica: 

Maja Pezelj Mandarić, prof.     Adela Rukavina, prof. 


