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URBR: 2104-35-01-20-01 

 

                                                                         ZAPISNIK 

Sa 1 sjednice Nastavničkog Vijeća održane 25.9.2020 on line s početkom u 20:30 sati online. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red sjednice. 

Predloženi dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Nastavničkog Vijeća 

2. Izvješće s održane sjednice Razrednog vijeća 

3. Izvješće stručnog suradnika- psihologa o učenicima 1. razreda 

4. Izglasavanje programa i postupaka 

5. Godišnji plan i program; izglasavanje 

6. 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 zamolba učenika za odlazak kući u Bih u posjet unatoč 

epidemiološkim mjerama. Jednoglasno je dopušteno. 

b) Stavlja se na glasovanje prijedlog da se učeniku x odobri pristupanje završnom ispitu. Izrada 

završnog rada bila bi u vremenu od 19.-23.10, a 29. i 30.10 usmeni teoretski dio i esej iz hrvatskog. 

Prijedlog se jednoglasno usvaja. 

Ad4.  Učenik iz prvog razreda ima potpunu adaptaciju , za njega bi se tražio asistent  međutim kako 

ga nije imao u oš teška je vjerovatnost da ćemo ga dobit. Ipak svi nastavnici bi trebali dati svoj osvrt 

kako bi on dobio stručnu pomoć što prije i što brže. 

Učenik a imao je individualizaciju i prilagodbu iz nekih predmeta. 

Već izglasane adaptacije su za nekolicinu učenika. 

Stavlja se na glasovanje prijedlog da se učeniku prvog razreda izglasa prilagodba. Glasovanje je 

jednogasno usvojeno.  

Stavlja se na prijedlog radionica za ove s individualiziranim pristupom iza 15.10. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen.  



  
Stavlja se na glasovanje prijedlog da se učeniku a izglasa prilagodba. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Psihologica će izvjestit o testiranjima prvih razreda. 

Ad5. Kurikul je bio poslan mailom. Izmjene su poslane pa će takav ići na Šo, nakon toga finalno u 

Ministarstvo. Plan i program ide po novoj špranci pa treba vremena. U ponedjeljak taj bi dokument 

bio dostupan na Teamsu a u srijedu anketa. Za usvajanje dokumenta kako bi mogao ići na Školski 

odbor. Svi su složni s tim. 

Ad6.  Sveti Jeronim bi bio radni jer je 22.2 jedini radni dan taj tjedan  pa bi ga zamijenili. On line 

sjednice bi mogle bit  oko 18:00. Razrednici imaju definirane grupe i odjel. 

Ravnateljica pozdravlja sve prisutne. 

Sjednica je završila u 21:30 sati. 

Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić                                                                       Ravnateljica Tamara Plastić 

__________________________                                                                       ________________________ 


