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ZAPISNIK S 2. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 30. STUDENOG 

2021. GODINE S POČETKOM U 13:30 SATI 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Oslobođenje učenica od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture 

3. Božićna priredba 

4. Roditeljski sastanci 

5. Natjecanja u 2022. godini 

6. Probna matura za 3. i 4. razred 

7. Nadopune kurikuluma 

8. Pregled pedagoške dokumentacije 

9. Različito 

Prisutni: Marijana Novak Stanić, Mihaela Peić, Maja Fabijanac, Maja Ivanac, Matea 

Harambašić, Vedrana Prpić Tuk, Iva Rođak, Sunčana Voronjecki, Andrea Bobanac, Vinko 

Oršulić, Tihana Jurišić, Tomislav  Dokoza 

Ispričali se: Alojzije Groš, Valentina Lacković-Vidović, Azra Kurbašić, Hrvoje Drvenkar, 

Karmela Volf 

Odsutni: Alojzije Groše, Pavica Biondić Ivanković, Ivana Matešić 

 

Na početku sjednice ravnateljica predvodi molitvu. 

 

Ravnateljica predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1.) Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 
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Uslijedila su i Razredna vijeća svih razreda klasične gimnazije. 

 

Ad 2.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda Oslobođenje učenica od nastave 

Tjelesne i zdravstvene kulture. 

Nastavničko vijeće donosi odluke o oslobađanju učenica nastave Tjelesne i zdravstvene 

kulture. Nastavnik Vinko Oršulić obavještava o pristiglim zahtjevima učenika: 

• K. M. (1.r) – privremeno oslobođenje svih aktivnosti 

• L. M. (3.r) – privremeno oslobođenje dijela aktivnosti 

Zahtjevi su jednoglasno odobreni. 

 

Ad 3.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Advent u školi. 

Ravnateljica najavljuje da će se ove godine tijekom mjeseca prosinca, odnosno 

adventskog vremena svaki ponedjeljak u vremenskom periodu od 8:00 do 8:15 sastati svi 

razredi i njihovi nastavnici pri paljenju svijeća na adventskom vijencu i prigodnoj kratkoj 

molitvi koju će predvoditi duhovnik vlč. Ljubiša Krmar. 

Ravnateljica najavljuje da će se svaki četvrtak s početkom u 7:00 u novouređenoj 

školskoj kapelici održavati će se Sv. Mise Zornice koje će predvoditi vjeroučitelj vlč. Tomislav 

Dokoza, dok će se svaki petak u 7:00 održavati pobožnost Sv. Krunice. Adventska duhovna 

obnova za djelatnike održati će se u četvrtak 16. prosinca i predvodit će je vlč. Dragan Hrgić. 

Datum duhovne obnove za učenike je još u dogovoru kao i duhovnika koji će ju predvoditi. 

Održat će se na jedan od dva datuma, 13. ili 20. prosinca. 

Ravnateljica najavljuje da će se blagdan Sv. Nikole obilježiti u ponedjeljak 6. prosinca 

tijekom 3. školskog sata. 

Ravnateljica podsjeća da se i ove godine kao i prošle  provoditi akcija Caritasa Požeške 

biskupije Adventski kalenDAR pa moli razrednike da letke podijele učenicima te da se oni koji 

su u mogućnosti uključe u akciju. Kutija za prikupljanje će se ove godine nalaziti ispred 

knjižnice. 

Ravnateljica podsjeća da će se božićna jelka ove godine ponovno ukrašavati s kuglicama 

s imenima svih djelatnika i učenika. Ravnateljica potiče da nastavnici zajedno s učenicima 

ukrase svoje učionice u božićnom duhu. 

 

Ad 4.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Božićna priredba. 



 

 
 

Ravnateljica najavljuje da će se božićna priredba održati najvjerojatnije 20. prosinca u 

prostoru škole i to samo za učenike i djelatnike, zbog trenutne epidemiološke situacije. 

Međutim, priredba će se snimiti i objaviti na youtube kanalu škole (LuxTV). 

 

Ad 5.)  Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Roditeljski sastanci. 

 Ravnateljica obavještava razrednike da ako žele mogu roditeljske sastanke organizirati 

online ili uživo, ako uživo uz obveznu COVID potvrdu ili potvrdu o negativnom rezultatu 

testiranja. 

 

Ad 6.)  Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Natjecanja u 2022. godini. 

 Ravnateljica obavještava nastavnike da je objavljen Katalog i upute za provedbu 

natjecanja u 2022. godini. Što se tiče županijskih natjecanja, tko će biti pozvan u povjerenstva 

odlučivat će i nastavnike pozivati Županija. 

Ravnateljica obavještava nastavničko vijeće da su prema županiji poslali prijedlog za 

preuzimanjem obveze domaćina županijskih natjecanja za sljedeće predmete: latinski i grčki 

jezik, biologija, geografija i povijest. 

 

Ad 7.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Probna matura za 3. i 4. razred. 

 Nastavnik Oršulić obavještava nastavnike da će se tokom drugog polugodišta održati 

probna matura za 3. i 4. razred. Učenici 3. razreda pisati će samo maturu iz Hrvatskoj jezika i 

Matematike te oni nemaju mogućnost odabira razine. Učenici 4. razreda će pisati probnu maturu 

iz Hrvatskoj jezika, Stranog jezika te Matematike, ali će oni imati mogućnost odabira razine 

ispita. 

Nastavnik Oršulić napominje kako se probna matura može organizirati i tijekom 

redovne nastave predmeta iz kojih se piše probna matura ili subotom. Napominje i kako je 

polaganje obvezno, odnosno da će se izostanak sa pisanja probne mature voditi kao izostanak 

s redovne nastave. Period prijave učenika 4. razreda za razine ispita probne mature je od 1. 

prosinca do 20. prosinca. 

Nastavničko vijeće se složilo s prijedlogom da je ispite probne mature najbolje održati 

subotom. 

 

Ad 8.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Nadopune kurikula. 

 ravnateljica napominje da je nadopunu kurikula potrebno poslati do 7. veljače 2022. 

godine e-mailom pedagoginji. 

 



 

 
 

Ad 9.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Nadopune kurikula. 

Ravnateljica još jednom naglašava da je dužnost svakog razrednika pregled e-Dnevnika. 

Dogovoreno je da će razrednici na kraju svakog radnog tjedna pregledati e-Dnevnik te upozoriti 

kolege na neupisane sate, ako isti postoje. 

 

Ad 10.) Ravnateljica predstavlja iduću točku dnevnog reda: Različito. 

 Ravnateljica najavljuje profesionalno savjetovanje učenika 4. razreda s psihologinjom s 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Isto će se održati 1. ponedjeljak u II. polugodištu 7 i 8 sat. 

 

Nastavničko vijeće završilo je u 15:25 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Mihaela Peić, 

mag. hist. et mag. edu. hist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJICA: 

Marijana Novak Stanić, 

mag. catech. 


