KLASA: 003-08/21-01/1
URBR: 2104-35-01-21-01
Pučišća, 9.3.2021.

ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Nastavničkog Vijeća održane 09.03.2021. s početkom u 14:45 sati.
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice.
Predloženi dnevni red sjednice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Nastavničkog Vijeća
Izvješće s održane sjednice Razrednog vijeća
Realizacija sati i plan rada u narednom periodu
Izbor članova ŠO iz reda nastavnika i radnika, najava
Praćenje nastave – hospitacija
Izvješće o provođenju prezentacije škole vezano za upise
Izvješće o kurikulumu u prijavi- javna nabava ASOO
Izvješće o pripremi za Simpozij
Izvješće o gradnji škole i planovima u narednom periodu
Dodatni poslovi na inventuri – priprema za sljedeću godinu
Prijava stanja opreme i uvjeta rada po učionicama
Razno ( tjedna zaduženja, podsjećanje na covid mjere, određivanje sata budućih sastanaka)

Ad1. Zapisnik sa prošle sjednice nastavničkog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad2. Sa zaključcima Razrednog vijeća su svi upoznati.
Ad3. a) Stavlja se na glasovanje pedagoške mjere. IIIa – izricanje usmene pohvale za učenike xxxx.
Jednoglasno usvojeno.
IV.r. Izricanje ukora N.V. xxxx, suzdržani su Emil Trutanić i Sandra Radulovski, ostali su za. xxx – 18
izostanaka, UKOR NV, svi su za. Natjecanje iz AutoCAD-a – xxxx odlično su riješili, a usmena pohvala
se izriče xxx koji je najbolje riješio.

Ad4. Ravnateljica je izvijestila da uskoro ističe mandat Školskom odboru i da će sljedeći tjedan biti
sjednica NV na tu temu. Određen je datum sjednice te će se održati 16.3.2021. s početkom u 13:00.
Ad5. Realizacija sati – ovo je 24. tjedan. Samo informativno je rečeno kako stojim sa satnicom jer će
se odlaskom maturanata dobiti prostora za korekcjiu rasporeda. Što se tiče praćenja nastave
ravnateljica će obavijestiti ranije.
Ad6. Što se tiče prezentacija škole, ne možemo ići po školama zbog epidemioloških mjera. Do sada
su poslane Opet nas čekaju neizvjesni upisi.
Ad7. Javili smo se na natječaj javne nabave ASOO za kurikul za klesara. Sadašnji je iz 1991.godine i
neusklađen je s modernim tržištem rada. Na njemu će raditi nastavnici Denis Nižetić i Branko Matić,
ravnateljica Tamara Plastić te Stipe Vrandečić i predstavnica tvrtke Kamen iz Pazina.
Ad8. Simpozij – imamo org. Odbor, a simpozij bi trebao biti 27.-29.05.. Dogovoren je program,
smještaj predavača i prehrana. Hože li se održati zavisi od epidemiološke situacije.
Ad9. Izvješće o gradnji škole – napravljena je primopredaja, ima dosta sitnica i treba vremena. Krov bi
trebao biti okončan do 22.02., a sva dokumentacija riješena do 31.3.
Ad10. Inventura i priprema za sljedeću godinu, trebalo bi pripremiti naljepnice za inventar po
razredima, sve za iduću godinu.
Ad11. Prijava stanja po učionicama. Ravnateljica je naglasila da je bitno da svaki nastavnik upiše
zatečeno stanje i probleme u svakoj učionici. Tajnica će pripremiti liste za upis po razredima.
Ad12. Razno. Učenik Jovica se raspitivao da bi upisao nakon završetka programa klesar nastavak u
četverogodišnji program za klesarskog tehničara.
Ravnateljica pozdravlja sve prisutne.
Sjednica je završila u 15:00 sati.
Zapisničarka Antonija Janković
__________________________

Ravnateljica Tamara Plastić
________________________

