KLASA: 602-03/18-02/300
URBROJ: 2104-35-01-18-01

ZAPISNIK
Sa druge sjednice Nastavničkog Vijeća održane u petak 28.09 11.10.2018 u zbornici škole s
početkom u 14:00 sati
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne na sjednici Nastavničkog vijeća.
Dnevni red sjednice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika s prosšle sjednice nastavničkog vijeća
Izvješće o stanju nakon upisa
Kućni red škole i doma- rezultati s Učeničkog vijeća I Vijeća roditelja
Plan I program rada škole za 2018/2019 god
Kurikul škole za šk.god 2018/2019
Ususret 110 obljetnici škole
Definiranje školskog ispitnog povjerenstva
Razno

Ad1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice nastavničkog vijeća.
Ad2. Nastavničko Vijeće je obaviješteno o stanju nakon upisa.
Ad3. Učenička vijeća i Vijeća roditelja u konstituirana. Kućni red škole i doma bit će dan na
glasanje do kraja rujna.
Ad4. Ravnateljica je izložila plan rada škole za 2018/2019. Plan se temelji na školskoj strategiji
napravljenoj za period 2018-2021. Posebno je bilo riječi o
1. Aktivu nastavnika strukovnih predmeta
2. Praktičnoj nastavi u radnom procesu jer se od ove godine uvodi kontinuirana praktična
nastava u periodu od četiri tjedna po semestru kako bi i poslodavcima i nastavnicima u
školi bio omogućen kontinuitet u radu te stalni raspored u školi (vremenici, ispiti…)
3. Stručni ispit i staž jer ima dosta mladih kolega koji još nisu odradili tu obavezu a škola
zbog toga ima problema sa zaduženjima kao što su razredništvo i posao odgajatelja u
učeničkom domu i sl.

Godišnji plan škole usvojen je jednoglasno. Bit će objavljen na web stranici škole nakon
usklađivanja sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Ad5. Ravnateljica je izložila Kurikul za 2018/2019. Kurikul škole usvaja se jednoglasno. Bit će
objavljen na web stranici škole nakon usklađivanja sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Ad6. Odlučeno je da će da za dan općine 30.09. naa dan sv. Jeronima i koje je ujedno i dan škole
biti otvorena radionica za posjetioce. Definirana su dežurstva.
Ad7. Definirano je školsko ispitno povjerenstvo.
Ad8. Budući se bliži 110. – ta godišnjica škole radi se na pripremama za izradu monografije te je
na pripremama za izradu kurikula za nove programe koji moraju bit prijavljeni do 31.12.2018
godine.

Ravnateljica pozdravlja prisutne.
Sjednica je gotova u 15:00 sati

Zapisničarka:
Mirta Jelavić Bebić
______________________

Ravnateljica:
mr.sc. Tamara Plastić, prof.
_______________________

