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                                                           ZAPISNIK 

sa prve sjednice Razrednog vijeća održane u srijedu 05.09.2018 u zbronici škole s početkom u 

11 sati. 

Ravnateljica Tamara Plastić pozdravlja sve prisutne na sjednici Razrednog vijeća. 

Dnevni red sjednice; 

1. Usvajanje zapisnika sa posljednje sjednice školske godine 2017. /2018. 

2. Analiza uspjeha na drugom roku 

3. Izvješće o stanju i upisima 

4. Definiranje odjeljenja 

5. Glazbena škola kao izvannastavna aktivnost u Klesarskoj školi 

6. Učenički dom; posljednje provjere prije sastanka u nedjelju 

7. Razno 

Ad1.  Jednoglasno je usvojen zapisnik sa posljednje sjednice Razrednog vijeća. 

Ad2.  U 3b ispitu su pristupila 3 učenika i svi zadovoljili. 

 U 4 razredu ispitu je pristupilo 5 učenika sa sljedećim uspjehom i svi zadovoljili. 

Učenik XX nije zadovoljio pri izradi završnog rada te nije postigao uvjete za izlazak na obranu 

završnog rada. 

Razredno Vijeće predlaže da taj učenik kroz školsku godinu obavi cijelu proceduru od izvlačenja 

pitanja sa završnim razredom šk.god 2018/2019 te uz konzultacije nacrta rad  i brani rad u 

redovnom roku šk.godine 2018/2019. Vijeće to argumentira potrebom pomoći učeniku pri 

izradi. 



Ad3.  Stanje s upisima je i dalje isto; upisanih je 9 klesarskih tehničara i 2 klesara. Razredno 

odijeljenje je odobreno od stane Ministarstva. 

Ad4. Definirana su razredništva. 

Ad5. Ponuđena je organizacija glazbene škole za naše učenike, što je prihvaćeno te su razrednici 

dobili zaduženje da svaki u svome razredu ispitaju interese učenika. Nakon toga biti će 

obaviješten školski odbor da u slučaju da bude zainteresiranih a svoj pristanak iako bi nastava za 

učenike bila besplatna. 

Ad6. Domski sastanak održat će se u nedjelju 09.09. s početkom u 13:00 sati, a potom primanje 

učenika u dom prije početka škole. U 14:00 sati razrednici imaju sastanak s roditeljima.  

Prva dva tjedna nastave održavat će se zaštita na radu. Udžbenici su naručeni, stižu za prvi 

razred. Vratit će se nakon nastavne godine neoštećeni I zato smo naručili i korice za knjige. 

Stipendije su i dalje aktualne Ministarstva obrta. 

Ad7. Ravnateljica je izvjestila o pohvalama koje su naši učenici primili za rad u radioni kao 

turistički vodiči. 

 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne. 

Sjednica je završena u 11:00 sati. 

 

 

Zapisničarka:  Ravnateljica: 

Tajnica  mr.sc. Tamara Plastić, prof. 

______________________ ___________________ 

 


