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KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA 
S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI 
Trg Ljudevita Patačića 3 
33000 Virovitica 
 

 

KLASA: 007-04/22-03/10 

URBROJ: 2189-73-01-22-2 

 

Virovitica, 19. rujna 2022. godine 

 

 

ZAPISNIK S 1. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 19. RUJNA 2022. 

GODINE S POČETKOM U 13:30 SATI 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Oslobađanje od nastave tjelesne i zdravstvene kulture 

3. Školsko ispitno povjerenstvo za polaganje državne mature 

4. Dan biskupije 

5. Izlet za Dan učitelja 

6. Školski Kurikul 

7. Različito 

 

Prisutni: Alena Galović, Tihana Jurišić, Vinko Oršulić, Andrea Bobanac, Valentina Lacković, 

Sunčana Voronjecki, Andrea Grdenić, Vedrana Prpić Tuk, Hrvoje Drvenkar, Krunoslav 

Siroglavić, Maja Fabijanac 

 

Ispričali se: Maja Ivanac, Martina Horvat, Pavica Biondić Ivanković, Alojzije Groš, Ivana 

Matešić 

 

Sjednica započinje molitvom koju predvodi vlč. Krunoslav Siroglavić. 

 

Ad. 1  

Ravnateljica predlaže dopunu dnevnog reda te se kao 2. točka dnevnog reda uvodi oslobađanje 

od nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s prošle sjednice Nastavničkog vijeća.  

 

Ad 2 

Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, Vinko Oršulić predlaže djelomično ili potpuno 

oslobođenje od nastave tjelesne kulture i to za sljedeće učenike: I. S. (1. r.) oslobođenje dijela 

aktivnosti za cijelu godinu; L. R. (3.r.)  potpuno oslobođenje aktivnosti od 5.9. do 5.11.; M.P. 
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(3.r.) oslobođenje dijela aktivnosti tijekom cijele godine; L.A.L. (4.r.) od 5.9. do 23.12. 

oslobođenje aktivnosti u grupnim sportovima.  

Zahtjevi su jednoglasno usvojeni.  

 

Ad 3 

Ravnateljica donosi Odluku o imenovanju članova školskog ispitnog povjerenstva za školsku 

godinu 2022./2023. te su imenovani ravnateljica Marijana Novak Stanić kao predsjednica 

Povjerenstva, ispitni koordinator Vinko Oršulić, zamjenica ispitnog koordinatora Vedrana 

Prpić Tuk te članovi Hrvoje Drvenkar, Maja Fabijanac, Sunčana Voronjecki i Martina Horvat. 

 

Ad 4 Dan biskupije 

O 25. obljetnici Požeške biskupije u Požegi će se u subotu, 24. rujna 2022. održati Biskupijski 

dan na kojem ćemo sudjelovati kao škola. Kreće se u 7 sati ispred škole, a suglasnosti će 

razrednici dobiti od tajnice škole. Kako je to nastavni dan, dogovoreno je da će učenici imati 2 

sata vjeronauka, 1 sat geografije, 1 povijesti, 1  tjelesne i zdravstvene kulture, 1 glazbenog i 1 

sat hrvatskog jezika. 

 

Ad 5 Izlet nastavnika za Dan učitelja 

Izlet nastavnika za Dan učitelja će se organizirati u zajedništvu s Katoličkom osnovnom školom 

u Virovitici. 

 

Ad 6 Školski kurikul 

Nastavnici su u kurikulum unijeli prijedloge o suradnji i uključivanju 8. razreda Katoličke 

osnovne škole u rad škole. 

 

5. prosinca (ponedjeljak) u planu je Noć u školi. Plan za tu večer je sljedeći:  

• od 17 do 18 okupljanje, razrednici, učenici, pedagoginja, ravnateljica i vjeroučitelj 

• aktivnost povezivanja kao razred, sportske i zabavne aktivnosti, mogli bismo uključiti 

osmaše 

• u 20 h zajedničko kićenje bora, a potom pokloni sv. Nikole učenicima 

• u 21 h do 23 h, slobodno vrijeme  

• od 23 spavanje u vrećama u školskoj dvorani  

 

Ideje o uporabi Pastoralnog centra treba do kraja mjeseca poslati Predstojniku. Neke od ideja 

su projekt nastavnice Andree Bobanac Prehrambene navike s 8. razredom Katoličke osnovne 

škole. U Korizmi sa svakim razredom Krunoslav Siroglavić bi imao duhovnu obnovu u 

Pastoralnom centru u Đulovcu. Stručno usavršavanje nastavnika će se također organizirati u 

proljeće u Pastoralnom centru te jedna korizmena subota, duhovna obnova za djelatnike i 

roditelje Katoličke klasične gimnazije. 

 

Ad 7 Različito 

Što se tiče natjecanja u 2022./2023. godini ravnateljica će za domaćinstvo škole županijskih 

natjecanja predložiti domaćinstvo na natjecanju iz biologije, povijesti, grčkog i latinskog, a 

ravnateljica će sve kolege predložiti u povjerenstva županijskih natjecanja. Za školska 

natjecanja će se prijaviti svi predmeti. 



 

 
 

 

13. prosinca se ide u Voćin (Spomendan voćinskih žrtava) te će se organizirati i posjet Geo info 

centru gdje bi se planirao posjet centru u 13:00 h. 

 

Ravnateljica, vlč. Krunoslav, pedagoginja i Andrea Bobanac su dogovarali projekt 3u1 te se 

planira od 10. do 14. listopada.  

 

Planira se jesenski izlet u Zagreb: Stepinčev muzej, interaktivna šetnja središtem grada 

„Zagrebački vremeplov“ i izložba robotike u Klovićevim dvorima, a cijena bi bila do 350-400 

kn. Na izlet bi se išlo najvjerojatnije 6. listopada (četvrtak).  

 

Raspored informacija nastavnika treba ažurirati, a nastavnica Maja Fabijanac će napraviti 

tablicu koju će u virtualnoj zbornici na Teams-u nastavnici popuniti.  

 

 

 

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

 

 

ZAPISNIČAR:        RAVNATELJICA:  

Maja Fabijanac, mag. educ. croat. et angl.   Marijana Novak Stanić, mag. catech. 

 


