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ZAPISNIK S 3. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 11. SIJEČNJA 

2022. GODINE S POČETKOM U 13:30 SATI 

 

  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Natjecanja u šk.god. 2021./2022. 

3. Provedba probne mature 

4. Nadopune kurikula 

5. 25. obljetnica od osnutka biskupije i 15. g. škole 

6. Maturalno hodočašće u Rim 

7. Različito 

Prisutni: Marijana Novak Stanić, Andrea Grdenić, Hrvoje Drvenkar, Sunčana Voronjecki, 

Vinko Oršulić, Vedrana Prpić Tuk, Maja Fabijanac, Andrea Bobanac, Maja Ivanac, Valentina 

Lacković-Vidović, Tihana Jurišić, Ivana Matešić, Alena Gladović, Karmela Volf 

 

Ispričali se: Tomislav Dokoza, Matea Harambašić, Azra Kurbašić, Alojzije Groš, Iva Rođak, 

Pavica Biondić Ivanković 

 

Na početku sjednice ravnateljica pozdravlja članove Nastavničkog vijeća i predvodi molitvu. 

Ravnateljica pozdravlja dosadašnju knjižničarku Mihaelu Peić i uz poklon joj zahvaljuje na 

njezinom doprinosu školi te joj želi sreću i uspjeh. Isto tako, izražava dobrodošlicu i sretan 

povratak u školu knjižničarki Aleni Gladović te joj u ime kolektiva daje prigodan poklon 

povodom rođenja djeteta.   
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Ravnateljica predlaže dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad 1.) Jednoglasno je usvojen zapisnik prethodne sjednice NV. 

 

Ad 2.) Ravnateljica govori o pravilima za provedbu školskih natjecanja i smotri. Premda je 

preporuka da u povjerenstvima za školska natjecanja ne budu mentori, ističe kako navedeno 

nije ostvarivo s obzirom na premali broj nastavnika. Toj preporuci se možemo prilagoditi na 

način da mentor ne treba dežurati za vrijeme pisanja ispita. Podsjeća da je pedagoginja izradila 

prijedlog povjerenstva za natjecanja te poziva da djelatnici prije donošenja službene odluke o 

članovima povjerenstava jave ukoliko im raspored ne odgovara. Rezultate školskih natjecanja 

povjerenstva šalju na mail škole te će ih pedagoginja proslijediti školi domaćinu županijskog 

natjecanja i Upravnom odjelu za obrazovanje i demografiju. Rok za slanje ljestvica poredaka 

je 48 sati. Ravnateljica obavještava o novosti prijavljivanja učenika za školska natjecanja iz 

pojedinih predmeta preko aplikacije AZOO. Mentori do kraja tjedna pedagoginji trebaju poslati 

imena učenika po razredima. 

Ravnateljica obavještava da su pojedini nastavnici naše škole članovi povjerenstava za 

županijske razine natjecanja: Sunčana Voronjecki (hrvatski jezik), Hrvoje Drvenkar 

(geografija), Andrea Bobanac (biologija), Vedrana Prpić-Tuk (matematika), Maja Ivanac 

(kemija). Također, naša škola domaćin je županijskog natjecanja iz latinskog i grčkog jezika. 

Ravnateljica ističe problematiku nedostatka prostora za natjecanja te poziva mentore da se jave 

dan ili dva prije natjecanja kako bi se pronašlo rješenje.  

Dogovoreno je kako će učenici koji će sudjelovati na školskim natjecanjima biti oslobođeni 

nastave na dan natjecanja, dok će idući dan biti oslobođeni usmenog ispitivanja. 

Učenici koji će sudjelovati na županijskim natjecanjima biti će oslobođeni nastave na dan 

natjecanja i dan prije natjecanja, dok će dan nakon natjecanja biti oslobođeni usmenog i pisanog 

ispitivanja. Nastavnik Hrvoje Drvenkar napominje kako je potrebno učenicima priopćiti da 

oslobođenja od ispitivanja drugi dan od natjecanja neće biti u slučaju kada je natjecanje u petak. 

 

Ad 3.) S obzirom na to da provedba probne mature ulazi u redovnu satnicu, ravnateljica pita 

hoće li se održati subotom ili u sklopu redovne nastave. Nastavnice predmeta iz kojih se polaže 

probna matura – Sunčana Voronjecki, Vedrana Prpić-Tuk, Maja Fabijanec i Ivana Matešić 

usuglasile su se da će se provoditi subotom. Ravnateljica obavještava kako će se prema tome 

ispiti pisati u sljedećim danima: 

Hrvatski jezik: 26.3.  

Matematika: 2.4. 



 

 
 

Engleski jezik/Njemački jezik: 9.4. 

Ravnateljica ističe kako je rok za ispravljanje ispita 2.5. Napominje kako su za svaki predmet 

potrebna tri dežurna nastavnika te predlaže da se iz dežurstva izostave mentorice koje imaju 

posla oko ispravljanja ispita. Prijedlog je prihvaćen te je dogovoreno kako će se naknadno 

izraditi popis dežurnih članova na ispitima probne mature.  

 

Ad 4.) Pedagoginja pojašnjava postupak dopune kurikula za katoličke škole prema uputama 

tajnika Ureda za katoličke škole. Govori se o nejasnoćama i problematici prilikom ispunjavanja 

obrasca za vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda ili tema nastavnih predmeta.  

 

Ad 5.) Ravnateljica obavještava kako se obilježava 25. obljetnica od osnutka požeške biskupije, 

a ujedno i 15. godina Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici. 25. obljetnica 

obilježila bi se hodočašćem djelatnika katoličkih škola požeške biskupije u Rim. Iz biskupije je 

predloženo da se u tom tjednu organizira i tradicionalno hodočašće učenika 3. razreda u Rim, 

kako bi se učenici pridružili djelatnicima na zajedničkoj svetoj misi koju će održati biskup 

Antun Škvorčević. Ravnateljica predlaže da se učenicima 3. razreda pridruže i maturanti; 

razrednik Vinko Oršulić iznijet će im taj prijedlog. Iako se hodočašće djelatnika i učenika 

planira, postoji mogućnost da se neće moći ostvariti zbog epidemioloških mjera.  

Ravnateljica obavještava kako je povodom 25. obljetnice izašao Caritasov natječaj za učenike- 

izrada likovnih radova, literarnih radova i molitvi na teme: požeška biskupija, zaštitnici požeške 

biskupije, 1. požeški biskup, grb požeške biskupije, plodovi na njivi Gospodnjoj. Rok za 

predaju radova je 25. 3., a najbolji radovi biti će objavljeni u zborniku radova koji će se izdati 

povodom obljetnice. Ravnateljica poziva da se učenike potakne na sudjelovanje te suradnju 

nastavnika koji će ih voditi u procesu izrade radova.  

Ravnateljica navodi kako će u zbornik također biti uključeno i školstvo, stoga i naša škola s 

podacima o broju učenika koji su od osnutka do danas završili školu, ravnateljima, aktivnostima 

škole. Također napominje kako kao škola trebamo obilježiti 15. obljetnicu osnutka Katoličke 

klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici te poziva članove NV na promišljanje o tome 

kako bi se to moglo ostvariti. Hrvoje Drvenkar predlaže da se organizira druženje s bivšim 

učenicima škole. Sunčana Voronjecki dodaje da bi se bivše učenike moglo pitati da iznesu svoje 

iskustvo školovanja. Dogovoreno je kako će se o navedenom odlučiti na idućoj sjednici NV.  

 

Ad 7.) Ravnateljica najavljuje blagoslov škole - duhovnik škole, vel. Ljubiša Krmar će jedan 

dan u ovom tjednu u svakom razredu kratko izmoliti i blagosloviti.  



 

 
 

Andrea Bobanac pita mogu li roditelji bez covid potvrde doći na informacije u školu. Članovi 

NV suglasni su da, s obzirom na epidemiološke mjere, roditelji ne bi trebali doći u školu bez 

potvrde ni u vrijeme kada u školi nema učenika.  

 

Sjednica Nastavničkog vijeća završila je molitvom u 15:00 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                RAVNATELJICA: 

                                             

Karmela Volf                                              Marijana Novak Stanić,  

mag. paed.                                                                           mag. catech. 


