
 

 

 

 

 

Klasa:  602-03/12-01/3 
Urbroj: 2138/02-02/3-12/14 
Blato, 28. 09. 2012.g. 

                            
 

 

 

           

Klasa:  602-03/15-01/3 
Urbroj: 2138 /02 – 02/3-15 /12                      

Blato, 4 .09. 2015. g. 

ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA 
4. 09. 2015. g. ( u 11 sati ) 

sa sljedećim 

D n e v n i m   r e d o m 

1. Kraj školske godine 2014./2015. 
1.1. Državna matura 

1.2. Pedagoška dokumentacija 

1.3. Završni ispit 

1.4. Učenička ekskurzija 

2. Nova školska godina 2015./2016. 
2.1. Razredništvo 1. razreda 

2.2. Zaduženja nastavnika 

2.3. Kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2015/ 2016.šk.god. 

2.4. Dodatna nastava 

2.5. Vijeće roditelja i Vijeće učenika 

3. Razno 
 
Nazočni: Ivo Gavranić, Perica Bačić, Ivana Biško, Valerija Biliš, Slavica 
Bošković, Nikola Curać, Dubravka Cetinić, Petrana Dovijanić, Dalija Gavranić, 
Maja Milostić, Mileva Martinović,Tončica Farac, Petrana Dovijanić, Davor 
Kondenar, Marijana Nadilo, Marija Petković, Željko Petković, Željana Protić, 
Vanja Prižmić, Marija Radić, Nenad Šeparović, Nela Žaknić, Ante Žuvela, 
Jadranka Žuvela , Katarina Vidović- Žanetić, Marijana Vlatko, Borka Petković i 
Jakica Dragičević. 
Izočni: Dalija Gavranić ( bolesna ) 
 

Ad. 1. Kraj školske godine 2014./2015. 
 

1.1. Državna matura 

Koordinatorica državne mature izvijestila je nazočne o provedbi ispita državne mature u 

jesenskom roku 2014./2015. školske godine.  
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Na ispit državne mature prijavili su se i izišli na ispit: 

Četiri učenika prijavili su polaganje državne mature u jesenskom roku i izišli i to:  

Anita Damjanović (4.g.) 

Alen Farac (4. rt.) 

Marin Gavranić (4. rt.) 

Jurica Bačić (4. rt.) 

 

 

1.2. Pedagoška dokumentacija 

Pedagog škole izvijestila je nazočne o obvezi završetka ispunjavanja pedagoške 

dokumentacije za 2014./2015. školsku godinu, zbog zatvaranja E-dnevnika  do 15. rujna 

2015.g. 

 

1.3. Završni ispit  

 

Računalni tehničar 

Marin Gavranić: Položio 

Ivan Maričić: Položio 

Robert Joković: Položio 

Ivan Padovan: Nije pristupio polaganju završnog ispita. 

 

Frizer 

Kristina Roso: Nije zadovoljila na praktičnom dijelu završnog ispita.  

 

1.4. Učenička ekskurzija 

Tončica Farac izvijestila je nazočne  o učeničkoj  ekskurziji. Polazak je 5. rujna 2015.g., 

a povratak 12. rujna 2015. g. 

Na ekskurziju ide 28 učenika.Učenici do Barcelone putuju avionom iz Splita. U Splitu će 

ih dočekati vodič koji će cijelo vrijeme biti s  našim učenicima. Smješteni su u Loret de 

Mar, turističko naselje blizu Barcelone. Povratak je autobusom u Split 12. rujna 2015. g. 

u jutarnjim satima.  

 

Ad. 2. Nova školska godina 2015./2016. 

 
2.1. Razredništvo 1. razreda: 

1. gimnazije Petrana Dovijanić 

1. računalni tehničar Marijana Vlatko 

1. jmo. Nela Žaknić 

Ostali razrednici su isti kao prošle školske godine. 

Svi razrednici moraju održati roditeljski sastanak  prva dva tjedna od početka redovne 

nastave. 

 

2.2. Zaduženja nastavnika 

Ravnatelj škole Ivo Gavranić  upoznao je nazočne sa zaduženjima nastavnika.Također je 

podijelio pismena zaduženja svakom nastavniku na uvid.  

 



2.3. Kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2015./ 2016.šk. god. 

Do 25. rujna 2015. godine  mora biti gotov Kurikulum i Godišnji plan i program. Sve 

radnje ( godišnji planovi nastavnika, izleti ekskurzije i dr.)  kao i svi ostali  zadaci koji se 

planiraju realizirati moraju  se dostaviti stručno-razvojnoj službi. 

 

2.4. Dodatna nastava 

U trećem razredu gimnazije uvesti će se po 1 sat dodatne nastave ( tjedno ) iz matematike 

i kemije. 

Za učenike 4. r. gimnazije i 4. r. računalni tehničar  organizirati će se s ciljem pripreme 

polaganja ispita državne mature 1 sat ( tjedno ) dodatna nastava iz matematike, hrvatskog 

jezika i engleskog jezika. Ostali nastavnici će prema interesu i željama  učenika četvrtih 

razreda organizirati dodatnu nastavu za pojedini nastavni predmet. 

Za sve zainteresirane učenike gimnazije i računalni tehničar organizirati će se 1 grupa  (2 

sata tjedno u popodnevnim satima)  iz  Njemačkog jezika. 

 

2.5. Vijeće roditelja i Vijeće učenika 

Svi razrednici moraju izabrati rukovodstvo razreda. Predsjednik razreda je i predstavnik 

razrednog odjeljenja u Vijeću učenika Srednje škole Blato. 

Svi razrednici moraju na roditeljskim sastancima izabrati jednog  roditelja koji je 

predstavnik  u Vijeću roditelja. Na prvoj sjednici izabrati će se predsjednik Vijeća 

roditelja  i predstavnik Vijeća roditelja u Školski odbor Srednje škole Blato. 

 

Ad. 3. Razno 
• Besplatni udžbenici dodijeliti će se učenicima prvi tjedan nastave prema 

posebnom rasporedu. Zadužuje se knjižničarka škole u suradnji s razrednicima 

distribuirati besplatne udžbenike učenicima. Knjige koje su naknadno naručene, 

bit će podijeljene učenicima kad stignu. 

• 3. listopada  2015.g. djelatnica Vanja Prižmić odlazi u mirovinu. U skladu s 

Zakonom poduzeti će se radnje kako bi se našla zamjena. 

• Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu i samovrednovanje. 

 

• Učenicima i njihovim roditeljima će se ponuditi uplata Police za osiguranje od 

posljedica nesretnog slučaja, sukladno ponudama osiguravajućih kuća. Polica 

osiguranja je dobrovoljna. Učenici su ukoliko uplate policu osigurani 24 sata. 

 

Sjednica je završila s radom u 12,30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                             Ravnatelj: 

Jakica Dragičević, prof.                                                                          Ivo Gavranić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


