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Virovitica, 14. srpnja 2022. godine 

 

      

 

ZAPISNIK S 10. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 14. SRPNJA 

2022. GODINE S POČETKOM U 9:00 SATI 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Rezultati dopunskog rada 

3. Analiza uspjeha učenika - statistika 

4. Upisi u 1. razred 

5. Rezultati državne mature 

6. Različito 

 

Prisutni: Valentina Lacković-Vidović, Andrea Bobanac, Vinko Oršulić, Maja Ivanac, Maja 

Fabijanac, Alena Gladović, Silvija Bašić, Sunčana Voronjecki, Vedrana Prpić Tuk, Tihana 

Jurišć, Matea Harambašić, Hrvoje Drvenkar, vlč. Tomislav Dokoza, Ivana Matešić. 

 

Odsutni: Alojzije Groš, Iva Rođak. 

 

Sjednica je započela molitvom.  

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 



 

 
 

Ad 2) Rezultati dopunskog rada 

Dvoje učenika po završetku nastavne godine bilo je upućeno na dopunski rad iz Hrvatskoga 

jezika o čemu je izvijestila profesorica Sunčana Voronjecki. B. B. (1. razred) i E. M. (2. razred) 

ocjenjeni su ocjenom dovoljan. Troje učenika 1. razreda pohađalo je dopunski rad iz 

Matematike te su svi učenici položili – K. M., B. B. i V. K. 

 

Ad 3) Analiza uspjeha učenika – statistika  

Ravnateljica je izvijestila o općem uspjehu učenika na kraju školske godine. Svi razredi  (2. – 

4.) imaju porast uspjeha po razredima. Svi su pozitivno ocijenjeni, osim jedne učenice koja je 

neocijenjena. Školska godina je završena sa 74 učenika. Jako puno djece je sudjelovalo na 

županijskim natjecanjima, a na državnim natjecanjima smo sudjelovali na smotri LiDraNo i 

natjecanju iz geografije. 

 

Ad 4) Upisi u 1. razred 

Upisan je 21 učenik u 1. razred u školskoj godini 2022./2023. Jedno slobodno mjesto ostaje za 

jesenski upisni rok. 

 

Ad 5) Rezultati državne mature.  

Koordinator državne mature, Vinko Oršulić izvještava o uspjehu i rezultatima državne mature 

na ljetnom roku u školskoj godini 2021./2022. 13 učenika je uspješno pisalo i položilo državnu 

maturu na ljetnom roku državne mature u školskoj godini 2021./2022. 1 učenik koji je školu 

završio prije dvije godine je položio maturu.  

Prosječna ocjena A razine je 3,58 (24 testa), a prosječna ocjena B razine je 2,93 (15 testova).  

Prosječna ocjena obveznih predmeta (hrvatski jezik, strani jezik, matematika) je 3,33. Prosjek 

izbornih predmeta je 2,44 (biologija, fizika, informatika, kemija, likovni, politika i 

gospodarstvo, povijest, sociologija, psihologija). Prosječna ocjena svih ispita je 3,07. Nije bio 

niti jedan prigovor na ocjenu iz državne mature. 

 

Ad 6)  Razno 

Razrednica Vedrana Prpić Tuk obavještava da se iz 1. razreda ispisuje dvoje učenika, P. T. i V. 

K.. Razrednica Andrea Bobanac izvještava da se učenica H. P. (2. razred) također ispisuje i 

prebacuje u drugu školu. Ispisuje se iz drugog razreda i P. R., a prelazi u Glazbenu školu. 

Učenica J. F. se ponovno na jesen upisuje u 2. razred.  

U školskoj godini 2022./2023. će škola brojiti 77 učenika. 

 



 

 
 

Ravnateljica iznosi promjene u kolektivu. Pedagoginja Lucija Hader napušta radno mjesto 

pedagoga, a doći će na mjesto pedagoga Martina Horvat, koja u Katoličkoj osnovnoj školi 

predaje povijest. Nastavnica Matea Harambašić će predavati latinski jezik u 1. i 4. razredu, a 

Tihana Jurišić u 2. i 3. razredu.  

 

Iduća sjednica je 23.8.2022. u 10:00 sati.  

 

 

Sjednica završava molitvom u 10:00 sati.  

 

 

ZAPISNIČAR:       RAVNATELJICA:  

Alena Gladović,        Marijana Novak Stanić, 

prof. hrvatskoga jezika i dipl. knjižničar             mag. catech. 


