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                                                                ZAPISNIK 

Sa 10 sjednice Nastavničkog Vijeća održane 2.4.2020 online s početkom u 19:30 sati. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice. 

Predloženi dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Nastavničkog Vijeća 

2. Upoznavanje Nastavničkog vijeća sa odlukama ( opažanjima i prijedlozima Razrednog vijeća) 

3. Razmatranje predloženih odgojnih mjera 

4. Kratki osvrt na novi način rada 

5. Razno 

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

Ad2. Budući da su svi bili prisutni i unutar VZKŠ se može pristupiti sesiji nije potrebno ponovno sve 

razmatrati. Svim nastavnicima bit će poslani zapisi  za njihov razred, s tim da je u tajnice cjelokupan 

zapis dostupan svima na uvid po potrebi. 

Ad3. Dužnost svakog nastavnika o prijedlozima prije eventualnog izricanja odgojnih mjera je 

obavijestiti roditelje. U slučaju da žele pismeno mogu koristiti mail koji u ovoj situaciji ima snagu 

pošte s povratnicom. Svi su za to (jedne suzdržane kolegice)  da se obavijeste roditelji učenika x da bi 

mu se sa 17 neopravdanih sati izrekla odgojna mjera ukora Nastavničkog vijeća. Roditelji će biti 

obaviješteni i navest će se da će se odgojna mjera donijeti onda kad bude sigurno da se nisu oštetila 

prava učenika i svi kriteriji će biti zadovoljeni a vezani uz novi način rada u kojem smo se zatekli. 

Ad4. Svi profesori su se kratko očitovali o novom načinu rada te iznijeli prednosti i nedostatke koji su 

očiti u ovom načinu rada. 

Ad4. Ravnateljica poručuje svima da će sve osvrte pogledati i odgovoriti pismeno tamo gdje je 

sigurna da može pomoći te da je Ministarstvo proglasilo idući tjedan za ponavljanje te uputilo na to 

da nema novih zadataka ali pritom moli profesore da ih ipak drže u pripravnosti kako se ne bi previše 

opustili. Psihologica Milković moli sve razrednike da pošalju na njenu mail adresu prije sjednice ako 

na toj sjednici žele predlagati odgojne mjere, pohvale uključene. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne. 

Sjednica je završila u 20:30 sati. 

Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić                                                                       Ravnateljica Tamara Plastić 


