KLASA: 602-03/20-02/08
URBR: 2104-35-01-20-01

ZAPISNIK
Sa 7 sjednice Nastavničkog Vijeća održane 14.1.2020 u zbornici škole s početkom u 13:15 sati.
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice.
Predloženi dnevni red sjednice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice NV
Obavijest o planiranju i realizaciji višednevne izvanučioničke nastave ( u RH i izvan)
Mobilnost učenika u projektu Kamen i drvo- kriterij i motivacija
Realizacija sati i plan nadoknade
Zamolbe Nastavničkog vijeća
Kadrovske obavijesti – do kraja 1. mjeseca
Razno

Dnevni red je izmijenjen nakon razmatranja tako da sad pod točku 7 idu inventurne liste, a pod 8
razno.
Ad1. Zapisnik sa prošle sjednice nastavničkog vijeća je jednoglasno je usvojen.
Ad2. Ideja je da se posjete tri renesansna grada Zadar, Šibenik i Trogir. Opcije za smještaj su đački
dom kako bi se što više uštedilo jer bi sav prihod išao Bračkim pupoljcima. Realizacija tog plana bi bila
prvi vikend u svibnju s tim da bi subota bila radni dan ( od 8.-10. 5 ). Trebalo bi kontaktirati ravnatelja
učeničkog doma Zadra, prijevoz i srediti plaćanje. Dosad je Ministarstvo plaćalo ( sva 4 puta) te izlete,
s tim da sad imamo i više ponuda. Stavlja se na glasovanje prijedlog prof. hrvatskog jezika. Prijedlog
je jednoglasno usvojen.
Izvanučionička nastava na čelu sa razrednicom 3a (8 dana) u suradnji sa srednjom školom Brač održat
će se u Španjolskoj. Cijena je poprilično visoka, a agencije Magellan i F-tours su ponude. Roditelji
odlučuju na kraju. U četvrtak u u 16: 00 sati je roditeljski sastanak na kojem će biti odlučeno.
Ad3. Od 5.-11.4. prva grupa učenika ( 12+2) išli bi u Poljsku. Radilo bi se na različitim lokacijama (
preporučeno od partnera da to biudu učenici 2a, 2b i 3a). Svaki razrednik bi trebao obavijestiti
učenike o tome. Mobilnosti će biti tako da bi većina učenika ili možda svi trebali doći na red. Vijest će
se proširiti putem oglasne knjige. U međuvremenu bi stigao program rada koji bi se prezentirao
učenicima.
Ad4. Dosad smo odradili dvije nadoknade subotom, odnosno dva ponedjeljka. Odradit će se još
jedan 18.4. nakon Uskrsa. 3b razred ide na vanjsku praksu u razdoblju od 3.2-29.2. Zaključno s prvim
mjesecom mora se napraviti realizacija sati.

Ad5. Zamolba Nastavničkom Vijeću za ukidanjem izrečene pedagoške mjere ukora. Ravnateljica izlaže
kako se greška potkrala u postupku koji je prethodio izricanju same pedagoške mjere, tako da bi se
po njoj postojeći ukor morao poništiti kao nevažeći, odnosno poništava se. Procedura kreće ispočetka
budući je još uvijek u zakonskom roku.
Razrednica Simona Širković Martinić je uputila spomenutu zamolbu članovima Nastavničkog Vijeća
navodeći kako je učenik nije ni svadljiv, ni agresivan te da je nakon razgovora s psihologicom uputila
pismenu zamolbu. Psihologica se ne slaže sa izrečenom mjerom jer smatra kako se pravilnik tumači
„prema dvostrukim mjerilima“.
Prijedlog iznosi predmetna nastavnica koji prvo ide roditeljima a tek onda izglasavamo prijedlog.
Dva su prijedloga za već opisanu situaciju :
1) Prijedlog za izricanje opomene imamo 5 glasova za
2) Prijedlog za izricanje ukora imamo 5 glasova za
Četiri člana Nastavničkog Vijeća su suzdržani.
Niz nespretnih okolnosti je kulminiralo ovakom razvoju događaja, prije svega neodržavanje sjednice
radi štrajka, izbivanje razrednice zbog zdravstvenih razloga i slično.
Ubuduće za bilo koji incident poštivati hijerarhiju. Obavezna komunikacija s razrednicima, a razrednici
komuniciraju s roditeljima!
Ad6. Raspisuje se natječaj za fiziku jer nam nastavnik odlazi.
Imamo prijavljeni jedan stručni ispit iz hrvatskog. Imamo još 2 pripravnika strukovnih predmeta i
jednog pripravnika engleskog jezika.
Ad7. Inventurne liste treba popunjene i potpisane vratiti u tajništvo, što prije.
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne.
Sjednica je završila u 14:30 sati.
Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić

Ravnateljica Tamara Plastić
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