
REPUBLIKA HRVATSKA  

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC  

KLASA: 003-07/21-01/01  

URBROJ: 2125/37-05-21-11  

Otočac, 4. listopada 2021.  

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 4. listopada 2021. godine s početkom u 14,00 sati u 

holu Škole 

 

Na sjednici Nastavničkog vijeća nazočno je 40 članova.  

Sjednicu je otvorila ravnateljica Škole Adela Rukavina s minutom šutnje za tragično 

preminulu učenicu Saru Jurjević.  

Ravnateljica je predložila sljedeći  

D n e v n i  r e d: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednica Nastavničkog vijeća od 1. rujna i 20. rujna 2021. 

godine 

2. Izvješće ravnateljice o radu Škole za školsku 2020./2021. godinu 

3. Razmatranje Prijedloga Školskog kurikuluma za školsku 2021./2022. godinu 

4. Izvješće ispitne koordinatorice Ivane Jergović o rezultatima učenika na provedenim 

ispitima državne mature u školskoj 2020./2021. godini 

5. Prijedlog dvoje kandidata za članove Povjerenstva za borbu protiv pušenja  

6. Prijedlog za imenovanje tri člana Etičkog povjerenstva 

7. Informacije ravnateljice u svezi Izmjene Pravilnika o načinima, postupcima i 

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 

8. Možebitno  

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

 

 

 

 



Ad 1. Zapisnici sa sjednica 1. rujna i 20. rujna 2021. godine jednoglasno su usvojeni.  

Ad 2. Izvješće o radu Škole za školsku 2020./2021. godinu jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad 3. Ravnateljica je dala na raspravu prijedlog Školskog kurikuluma za školsku 2021./2022. 

godinu. Psihologinja Helen Caser predložila je nadopunu predloženih projekata Škole, filmsko 

projektnim programom „Uhvati Film“ za kojega se još čeka odobrenje Ministarstva za 

financiranje istoga. Navedeni prijedlog bit će uvršten u Školski kurikulum te Godišnji plan i 

program rada Škole.  

Ad 4. Ispitna koordinatorica Ivana Jergović ukratko je prezentirala rezultate državne mature u 

školskoj 2020./2021. godini. Informirala je nazočne o uvođenju probnih ispita državne mature 

tijekom ožujka i travnja 2022. godine.  

Ad 5. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se za članove Povjerenstva za 

borbu protiv pušenja predlože Ankica Babić (stručna suradnica) i Željko Škorić (nastavnik).  

Ad 6. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se za članove Etičkog 

povjerenstva imenuju Nikolina Stojanović, Edi Šop i Silvija Vašarević. 

Ad 7. Ravnateljica je informirala da je 15. rujna 2021. godine objavljen Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj 

školi. Navedenim Pravilnikom skraćen je rok najave pisane provjere koji se s četiri tjedna 

skraćuje na dva tjedna. Ravnateljica je skrenula pozornost članovima Nastavničkog vijeća na 

praćenje pisanih i usmenih provjera u istom danu odnosno, istom tjednu kako se ne bi kršio 

Pravilnik.  

Ad 8. Pod ovom točkom nije bilo donesenih odluka odnosno zaključaka.   

 

Sjednica je završila u 14.40 sati. 

 

Zapisničarka:      Ravnateljica: 

Mirjana Dasović, prof.      Adela Rukavina, prof. 


