KLASA: 602-03/18-02/367
URBR: 2104-35-01-18-01
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Nastavničkog Vijeća održane 15.11.2018. s početkom u 14:00 u zbornici Klesarske škole
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni red sjednice.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika sa 3 sjednice Nastavničkog Vijeća
Izvješće o stanju po razredima i osvrt psihologice i odgajatelja
Odgojne mjere
Izvješće o stanju e-dnevnika i ostale dokumentacije
Izvješće o stažiranju za nastavnike na stažu
Terenska nastava, Advent u Zagrebu
Izvješće ravnateljice sa promocije škole u Istri i razgovoru s tvrtkom Kamen iz Pazina
Izvješće ravnateljice sa sastanka ravnatelja srednjoškolskih ustanova i domova te o
aktivnostima vezanim uz izradu novih strukovnih kurikula
9. Razno
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1) Zapisnik sa 3. sjednice Nastavničkog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2) Nastavničko vijeće je upoznato sa stanjem po razrednim odjeljenjima i sa zaključcima
donesenim na 3. sjednici Razrednog vijeća.
Ad 3) Nastavničkom vijeću dat je prijedlog za izglasavanje sljedećih odgojnih mjera:
U 1a i 1b nema odgojnih mjera.
U 2a razredu izrečene su 3 opomene razredne zajednice.
Za jednu učenicu roditelji traže isključenje iz škole s mogućnošću odrađivanja prakse u nekoj
od lokalnih radionica u blizini mjesta stanovanja. Razlog je što misle da učenica nije sposobna
bez posljedica biti daleko od roditelja, a prema nalazima specijalista nije isključeno.
U 2b razredu izrečena je mjera opomene razredne zajednice za jednog učenika radi 6
neopravdanih izostanaka U 3b drugom učeniku koji je u postupku isključenja,a mjera je
prenesena iz prethodne školske godine, radi prevelikog broja izostanaka opravdanih i
neopravdanih,
Nastavničko vijeće na prijedlog stručne službe izglasava okončanje započetog postupka. Otac
učenika je u kontaktu sa školom i već je dogovoren razgovor i njegov osobni dolazak u školu

za petak 17.11.2018. Sa roditeljem će razgovarati zamjenski razrednik, psihologinja i voditelj
doma.
Razrednik je opravdano odsutan, a ravnateljica ima unaprijed dogovorene obaveze, ali će
oboje biti dostupno u slučaju potrebe.
Ad 4) Nastavnica je pohvalila razrednike da rade svoj posao i da je s e-dnevnikom sve u redu.
Ad 5) Za stažiranje s ciljem polaganja stručnog ispita prijavljena su 3 nastavnika.
Dnevnici rada su napravljeni i prijave poslane. Određeni su mentori i to za hrvatski jezik, strukovne
predmete
Ad 6) Za Advent u Zagrebu priprema se šestero učenika prema kapacitetima školskog kombija.
Naime, uvijek je problem što smo mala škola te ne možemo samostalno organizirati autobus
preko neke od agencija, a rijetko se uspijevamo dogovoriti s drugim školama jer oni uglavnom
samostalno popune autobus.
Pratiteljica će biti odgojiteljica, a vozač domar.
Na ekskurziju ide 5 učenika 4. razreda, a vodi ih njihova razrednica. Kao pomoć ide još jedna
nastavnica. Ovaj put uspješno je dogovoreno zajedničko putovajne sa Srednjom školom Brač
iz Supetra.
Ad 7) Ravnateljica je izvjestila da je promocija odrađena u Pazinu i Žminju. U Pazinu su nas pratili
zaposlenici tvrtke Kamen d.d., i naglasili kako ta firma daje stipendije za učenike Klesarske
škole s područja Istre. Gđa. ta i ta obećala je i pomoć u organizaciji Simpozija kamena u
svibnju davanjem predavača i financijske potpore.
Ad 8) Dosta je aktivnosti u nizu. Radi se na novim strukovnim kurikulima za klesarskog tehničara
dizajnera i klesarskog tehničara restauratora. Oba bi bila četverogodišnja programa s tim da
bi u prvom razredu imali iste predmete kao i novi strukovni kurikul klasičnog programa
klesarskog tehničara. Plan je da bi se tek u drugom razredu učenici odvajali u pojedinim
predmetima prema odabranima sadržajima.
Ad 9) Dvoje bivših učenika su se odlučili za nastavak četvrtog stupnja školovanja u programu
Obrazovanje odraslih. Shvatili su važnost nastavka školovanja. Što se državne mature tiče
nastavnica je bila na stručnom skupu.
Rješilo se i pitanje učenika koji putuju autobusom kući da ih se pusti 5 minuta ranije kako bi stigli na
autobus te kako ne bi dugo čekali na idući.
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne.
Sjednica je završila u 15:00 sati.
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