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                                                             ZAPISNIK 

Sa 16 sjednice Nastavničkog Vijeća održane 17.6.2019 u zbornici škole s početkom u 13.15 sati. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice. 

Dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Nastavničkog vijeća 

2. Izvješća razrednika o uspjehu i vladanju na kraju školske godine 

3. Raspored dopunskog rada 

4. Plan rada radnih skupina za  

a) Kurikul za klesara (JMO) 

b) Kurikul za samovrednovanje škole 

c) Kućni red radionice 

d) Plan za izmjene u operativnim planovima strukovnih predmeta vezano za gradnju 

pomoćnih prostorija 

5. Plan popunjavanja e-dnevnika i printanja svjedožbi 

6. Datumi 2.popravnog roka i 2.roka državne mature 

7. Razno 

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

Ad2. 1.a  Prijedlog za pohvale za odličan opći uspjeh idu za 4 učenika. 

Prijedlog za nagrade za odličan uspjeh iz Praktične nastave idu za 4 učenika. 

Za nagrade je predviđen set alata. 

2.a Prijedlog za nagrade idu trojici učenika. 

Pohvala za predstavljanje škole na natjecanju EuroSkills  ide dvojici učenika; pohvale se predlažu i 

maturantima (4. razred) za dvojicu učenika. 

3.a  Prijedlog za pohvale ide jednom učeniku. 

Prijedlog za nagrade ide četvorici učenika i to za  odličan uspjeh iz Praktične nastave. 

Ad3. Raspored dopunskog rada – Klesarske konstrukcije: 2.b i 4. razred: 4 učenika – od 26. do 28. 

lipnja s početkom u 8:00 sati. 

Politika i gospodarstvo: 4. razred: 4 učenika – 18. 6. u 10:30 sati, 19. 6. u 8:00 sati / 26., 27., 28. lipnja 

u 10:40 sati. 



 
AD4. a) Definiranje  

Dužni smo kao škola poslati zamolbu za izmjenom nastavnog plana i programa. 

Proveli smo nekoliko ispitivanja s obrtnicima koji se slažu s izmjenom trenutnog kurikula. 

11 članova – Voditelj, zamjenik voditelja:, ostali članovi: 5 članova 

18., 19., 26., 27., 28. 6. – definirati izmjenu nastavnog plana i programa za smjer Klesar (JMO) 

Prijedlog: zamolba predmetne nastavnice da se nastavni predmet iz programa za smjer Klesarski 

tehničar, Prostoručno crtanje (2. razred - 3 sata tjedno), prebaci iz obveznog predmeta u izborni 

predmet, a nastavni predmet Stilovi u arhitekturi (4. razred - 2 sata tjedno) iz izbornog u obvezni 

predmet. 

b) Samovrednovanje – voditelj:, zamjenica te 5 članova. 

c) Kućni red radionice – nastavnici praktične nastave, ravnateljica i psihologinja; treba voditi računa 

da je kućni red u skladu s uvjetima. Do 28. lipnja treba biti zaključeno. 

 

d) Ideja da se tavan prenamijeni u dva apartmana zbog provedbe praktične nastave; nema roka za 

izradu. Montaža i rad s učenicima na konkretnom primjeru – treba uvesti u operativne planove 

strukovnih predmeta. Izrada WC-a, sobe i mini kuhinje – 2x, izrada troškovnika za organizaciju 

radova – ove aktivnosti ulaze u operativne planove. 

 

Ad5. Plan popunjavanja e-Dnevnika i ispisa svjedodžbi – 28. lipnja u 8:00 sati. Savjet svim 

razrednicima da dođu u to vrijeme kako bi vidjeli kako se svjedodžbe ispisuju. Matica nudi mogućnost 

automatskog generiranja urudžbenog broja – tajnica daje jedino početni broj. Upozorenje i molba 

ravnateljice da se redovno upisuju nastavni satovi i ocjene u e-Dnevnik – barem po dvije ocjene u 

polugodištu po elementu ocjenjivanja.  

Ad6. Prijava za završni ispit za učenike koji nisu pozitivno ocijenjeni 26. kolovoza u 8:00  

Rokovi prijava definirani u planu i programu – završni ispit – 12. rujna, podjela svjedodžbi – 17. rujna 

Ad7. a) Prijedlog za teambuilding – uvrštavanje posjeta pustinji Blaca u nastavni plan i program za sve 

razrede – početak listopada 2019. godine, advent u Zagrebu u prosincu. Erasmus plus za učenike – 

Bordeaux, Francuska i Italija u sljedećoj nastavnoj godini, još je potrebno definirati datume i 

mogućnost realizacije putovanja.  

b) Klesarska škola dobila je ponudu za izradu kipa ribara za Makarsku – učenici bi u učeničkoj zadruzi 

trebali izraditi kip pod mentorstvom jednog profesora, nastavnika Uvoda u kiparsko modeliranje.  

c) Zamolba nastavničkom vijeću za učenika x za promjenu ocjene iz usmenog dijela završnog rada iz 

dobar (3) u vrlo dobar (4). Stavlja se na glasanje: molba je odbijena jer nema utemeljenih razloga. 

Zamolba učenika y za prebacivanje 5 nastavnih sati iz praktične nastave u sljedeću školsku godinu - 

nakon konzultacije s nastavnicima praktične nastave se odobrava uz uvjet da te sate odradi do 1. 

listopada sljedeće  školske godine. Zamolba učenika z nastavničkom vijeću za prijenos sati . Zamolba 

je usvojena. 



 
Učeniku s odobren je upis u 2. razred za smjer Klesarski tehničar pod uvjetom da mora odraditi 

barem 100 nastavnih sati praktične nastave. 

Upit studenta druge godine Kiparstva o trošku ljetne škole i ostalim detaljima u vezi navedene, detalji 

će biti definirani uskoro. 

Sljedeća sjednica razrednog i nastavnog vijeća zakazana je 2. srpnja. 

Sjednica završava u 14.30 sati. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne. 

 

 

Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić                                                                 Ravnateljica Tamara Plastić 

___________________________                                                              ________________________ 


