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                                                                         ZAPISNIK 

Sa 5 sjednice Nastavničkog Vijeća održane 16.12.2019 u zbornici škole s početkom u 14:00 sati. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice. 

Predloženi dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice NV 

2. Plan nadoknade radi štrajka 

3. E- dnevnik 

4. Upoznavanje Nastavničkog Vijeća sa zaključcima Razrednog Vijeća 

5. Kalendar natjecanja 

6. Izvješće s putovanja u Zagreb 

7. Razno 

Ad1. Zapisnik sa prošle sjednice nastavničkog vijeća je jednoglasno je usvojen. 

Ad2. Plan nadoknade radi štrajka donesen je i već je u realizaciji. Odlučeno je da će se odrađivati 

subote u tjednima koji budu imali dan manjka radi blagdana, te tjedan proljetnih praznika kojeg ove 

godine neće biti. Ako bude potrebno nastava će se produžiti i u lipnju kako bi se nadoknadili 

izgubljeni sati i dani. 

Ad3. Što se e- dnevnika tiče vidno fali ocjena ali to je zbog novonastale situacije neizbježno. Sve 

pisane provjere moraju biti mjesec dana ranije najavljene. Najave bi nastavnici među sobom trebali 

prethodno usuglasiti kako ne bi bilo neugodnih situacija u kolektivu, a i među učenicima. 

Ad4. Nastavničko vijeće upoznato je sa zaključcima Razrednog Vijeća. Stavlja se na prijedlog 

glasovanje da se jednom učeniku da pohvala radi napredovanja. Troje je suzdržano, jedan je protiv a 

većina je za. Usvaja se prijedlog da se učeniku x izreče pohvala. 

Stavlja se na glasovanje da se učeniku y izreče mjera ukora radi nepoštivanja nastavnika. Svi su za, 

psihologica je protiv. Usvaja se prijedlog da se učeniku yizreče mjera ukora. 

Ad5. Kalendar natjecanja je na stranici Ministarstva. Bit će na oglasnoj ploči. Ako su nastavnici za , 

bilo bi dobro pozabaviti se time u svrhu motivacije djece. 

Ad6. Na izložbi Orisa u Zagrebu, bilo je mnogo uzvanika, u lijepoj atmosferi, uspješno je predstavljen 

novi projekt, te je dogovorena suradnja. Iz tih novaca će se financirati računala, potrebno je dodatno 

poraditi na tehničkom osuvremenjivanju škole. 

Ad7. Božićni ručak je u petak 20.12.2019 s početkom u 12:30 sati. Ručak će uveličati i troje naših 

bivših zaposlenika koji su odnedavno u zasluženoj mirovini. 



 
 

 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne. 

Sjednica je završila u 15:00 sati. 

Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić                                                                       Ravnateljica Tamara Plastić 

__________________________                                                                       ________________________ 


