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ZAPISNIK S 4. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 23. VELJAČE 

2022. GODINE S POČETKOM U 9:00 SATI 

 

  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Realizacija nastavnih sati po predmetima 

3. Probna matura 

4. Izleti učenika 

5. 15 godina škole- Dan škole 

6. Različito 

 

Prisutni: Marijana Novak Stanić, Tomislav Dokoza, Matea Harambašić, Alojzije Groš, Hrvoje 

Drvenkar, Vinko Oršulić, Andrea Bobanac, Maja Ivanac, Valentina Lacković-Vidović, Tihana 

Jurišić, Ivana Matešić, Silvija Bašić, Iva Rođak, Alena Gladović, Karmela Volf 

 

Ispričali se: Pavica Biondić Ivanković, Maja Fabijanac, Sunčana Voronjecki, Vedrana Prpić 

Tuk, Andrea Grdenić 

 

Na početku sjednice ravnateljica predvodi molitvu te pozdravlja prisutne članove Nastavničkog 

vijeća, osobito novu kolegicu u kolektivu, Silviju Bašić koja je došla na mjesto nastavnice 

fizike. Ravnateljica predlaže dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

 

mailto:kkgvirovitica@gmail.com
mailto:kkgvirovitica@gmail.com


 

 
 

Ad 1.) Jednoglasno je usvojen zapisnik prethodne sjednice NV 

 

Ad 2.) Satničar Vinko Oršulić donosi analizu realizacije nastavnih sati po predmetima, ističući 

kako je u proteklom periodu bilo potrebno mnogo zamjena, što je ponekad bilo teško ostvarivo. 

U zaostatku je stoga nekoliko predmeta; u 1. razredu u najvećem je minusu matematika (5 sati), 

u 2.razredu matematika (4 sata), u 3. razredu latinski jezik (5 sati) i u 4. razredu latinski jezik. 

Nastavnik Oršulić upozorava kako 12. svibnja maturanti odlaze na maturalno putovanje, stoga 

se nastava neće realizirati u četvrtak, petak i ponedjeljak. Budući da se gube tri dana, potrebno 

je nadoknaditi nastavu online ili subotama. Ravnateljica govori kako će to odlučiti nakon 

dogovora s požeškom gimnazijom, budući da njihovi maturanti također idu na isto putovanje. 

Također, ispiti probne mature isto tako se mogu pisati kao odrađeni nastavni sati. Vinko 

naglašava da se za 4. razred ne planiraju ispiti u periodu kada odlaze na putovanje. Hrvoje 

Drvenkar predlaže da se, ukoliko nadoknada bude online, maturantima organizira online 

nastava iz predmeta koje su učenici najmanje prijavili za ispit državne mature. Vinko Oršulić 

ističe kako bi se u travnju trebao napraviti raspored za navedena tri dana u kojima maturanti 

neće biti u školi.  

Ravnatejica podsjeća na redovito upisivanje sati u e-dnevnik te da razrednici na kraju tjedna 

pregledavaju upisane sate. 

 

Ad 3.) Ravnateljica obavještava o datumima provedbe probne državne mature: ispit iz 

engleskog i njemačkog jezika pisati će se 19.3., ispit iz hrvatskog jezika 26.3., a ispit iz 

matematike 2.4. Raspored dežurstava za probnu državnu maturu biti će na oglasnoj ploči u 

zbornici. Koordinator za provedbu mature, Vinko Oršulić ističe kako će ispiti biti poslani u 

elektroničkom obliku. Nastavnici koji će ispravljati ispite prijavljuju se preko sustava EMA. 

Obavještava kako naša škola nije na popisu škola koje su dužne poslati ispite nakon provedbe 

probne mature, stoga su nastavnici koji će ispraviti ispite (u našoj će školi to biti nastavnice 

koje predaju obvezne predmete iz kojih se piše probna matura) samo dužni dati povratnu 

informaciju učenicima o uspješnosti nakon pisanja.  

Ravnateljica napominje kako su iz NCVVO-a naglasili da je probna matura inačica prave 

državne mature, čiji je cilj priprema učenika te uvid u stanje pripremljenosti. Najavljuje kako 

će se od 15. do 22. ožujka provesti online edukacija za maturu. Također, u tijeku su pregovori 

oko iznosa naknade za koordinatore i nastavnike koji će dežurati na maturi i ispravljati ispite. 

Ravnateljica zahvaljuje nastavnicima što su uvijek spremni odraditi što treba, bez obzira na 

naknadu. Ravnateljica obavještava kako se za iduću školsku godinu najavljuju određene 

promjene u provedbi državne mature – ukinuti će se dvije razine ispita iz hrvatskog jezika te se 



 

 
 

vraća bodovni prag za esej iz hrvatskog jezika. U budućnosti se također planira jedinstveni ispit 

iz matematike.  

 

Ad 4.) Govori se o izletima učenika u narednom periodu. Maturanti odlaze na Jadran s 

maturantima požeške katoličke gimnazije. Ravnateljica obavještava kako se planirano 

putovanje u Rim najvjerojatnije neće ostvariti zbog obveznih covid potvrda pri prelasku 

granice. Umjesto toga, planirati će se jednodnevni izlet s učenicima 1., 2. i 3. razreda. 

Dogovoreni datum je 21. lipnja (zadnji dan škole), a mjesto će se dogovoriti naknadno.  

 

Ad 5.) Dogovoreno je kako će se Dan otvorenih vrata organizirati 9. travnja, a 15. obljetnica 

osnutka škole će se obilježiti na Dan škole – 10. svibnja. Za oba dana sastaviti će se timovi za 

organizaciju. Vinko Oršulić organizirati će sportski dan 11. svibnja 

U timu za organizaciju Dana škole i 15. obljetnice osnutka škole su: Hrvoje Drvenkar, Sunčana 

Voronjecki, Andrea Grdenić, Ljubiša Krmar. 

U timu za organizaciju Dana otvorenih vrata su: Matea Harambašić, Tihana Jurišić, Silvija 

Bašić, Maja Ivanac, Andrea Bobanac, Vinko Oršulić, Valentina Lacković-Vidović i Tomislav 

Dokoza. 

Za sastanke timova otvoriti će se kanali u platformi Teams. 

 

Ad 6.) Ravnateljica obavještava kako se na školsko natjecanje iz latinskog jezika (1. ožujka) 

prijavio velik broj učenika, a budući da je natjecanje u 10 sati, postoji prostorni problem. 

Dogovoreno je kako će taj dan učenici 3. razreda, u kojemu je najviše prijavljenih učenika za 

natjecanje, prijeći na online nastavu. Za natjecanje će se osloboditi učionica kemije i fizike.  

Ravnateljica najavljuje kako je 2. ožujka pepelnica-početak korizme. Naknadno će javiti detalje 

održavanja sv. mise za učenike i djelatnike. 

Ravnateljica podsjeća kako je rok za prijavu na Caritasov kreativni natječaj 12. ožujak, a čija 

je tema Požeška biskupija. Moli nastavnike da potaknu učenike na prijavu i pomognu im u radu. 

Ravnateljica govori o upisima u 1. razred za iduću školsku godinu. Od ove godine upisi će se 

odvijati kroz novu aplikaciju, koja je već u funkciji. Kao i svake godine, odobren nam je 1 

razredni odjel od 22 učenika. Ravnateljica izražava zabrinutost zbog sve manjeg broja djece na 

razini županije. Obavještava kako će se gradnjom nove zgrade gimnazije Petra Preradovića 

ondje povećati broj razrednih odjela, što isto tako znači potencijalno slabiji interes djece za upis 

u Katoličku gimnaziju. 



 

 
 

Ravnateljica obavještava kako su Andrea Bobanac i Hrvoje Drvenkar kao predstavnici naše 

škole bili pozvani u Nacionalni ured za katoličke škole u Zagrebu, kako bi sudjelovali u izradi 

kurikula Katoličkih škola za međupredmetne teme te pohvaljuje njihovu uključenost i 

spremnost. Hrvoje Drvenkar pojašnjava kako će se, uz dosadašnje kurikule predmeta za 

katoličke škole, izrađivati i kurikuli za 7 međupredmetnih tema, a za svaku je sastavljen stručni 

tim. Hrvoje Drvenkar u skupini je za izradu kurikula za međupredmetnu temu „učiti kako učiti“, 

dok je Andrea Bobanac u skupini za međupredmetnu temu „zdravlje“. Hrvoje Drvenkar 

pojašnjava kako je procedura za ovaj projekt jednaka kao i za stvaranje kurikula predmeta koji 

se dosad provodio: prijedlozi stručnih timova dostaviti će se Nacionalnom uredu za katoličke 

škole koji će ih proslijediti učiteljima i nastavnicima katoličkih škola, a koji će na predloženo 

dati svoj osvrt.  

 

Sjednica Nastavničkog vijeća završila je molitvom u 10:30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                RAVNATELJICA: 

                                             

Karmela Volf                                              Marijana Novak Stanić,  

mag. paed.                                                                           mag. catech. 


