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

 

KLASA:007-04/22-03/09 

URBROJ: 2189-73-01-22-2 

 

Virovitica, 23. kolovoza 2022.  

 

      

 
ZAPISNIK S 11. SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 23. KOLOVOZA 

2022. GODINE S POČETKOM U 10:00 SATI 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Promjene u kadru škole 

3. Zaduženja nastavnika  

4. Pedagoška dokumentacija  

5. Kalendar nove školske godine  

6. Početak nove školske godine  

7. 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, Alojzije 

Groš, Iva Rođak.  

 

Sjednica je započela molitvom.  

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 



 

 
 

Ad 2) Promjene u kadru škole  

Ravnateljica obavještava kolektiv kako je nova pedagoginja započela s radom (Martina 

Horvat). Kolegica je ujedno i nastavnica povijesti pa će u Osnovnoj katoličkoj školi u 

Virovitici predavati povijest, a pola radnog vremena obavljat će dužnost školskog pedagoga 

Katoličke klasične gimnazije u Virovitici.  

 

 

Ad 3) Zaduženja nastavnika  

Ravnateljica je izvijestila o promjenama kod nastavnika Hrvoja Drvenkara koji preuzima 

satničarstvo i razredništvo 1. razreda. Nastavnik Vinko Oršulić ostaje zadužen za maturu i 

nastavu TZK – a. Nastavnica Ivana Stubičar ostaje predavati njemački jezik u 1. i 4. razredu. 

Natavnica Silvija Bašić ostaje predavati fiziku i preuzima razredništvo 4. razreda umjesto 

kolegice Matee Harambašić koja odlazi na novo radno mjesto. Latinski jezik preuzet će 

nastavnica Tihana Jurišić. Vjeroučitelj Tomislav Dokoza odlazi sa svoje dužnosti 

vjeroučitelja, a na njegovo mjesto dolazi vlč. Krunoslav Siroglavić.  

 

Ad 4) Pedagoška dokumentacija  

Ravnateljica izvještava kako je dužnost svakog nastavnika na početku nove školske godine 

predati kurikul i tablice za školske kurikule. Predmetni kurikul treba predati do kraja mjeseca 

rujna pedagoginji škole na njezin e- mail. Školski kurikul potrebno je predati do 15. rujna 

2022.  

Dogovoreno je kako će se školski aktiv vezan za kurikule održati 29. kolovoza 2022. u 9. 00 

sati.  

 

Ad 5) Kalendar nove školske godine 

Školska godina ima ukupno 180 radnih dana. Školska godina započinje 5. rujna 2022. i 

završava 21. lipnja 2023.  

Ravnateljica izvještava o stručnom skupu koji će se održati za ravnatelje i stručne suradnike 

11. studenoga 2022; godišnja formacija djelatnika Katoličkih škola održat će se 23. i 24. 

veljače u Šibeniku; smotra zborova 26. studenoga u Rijeci; sportska natjecanja iz nogometa, 

košarke, odbojke i šaha 21. i 22. travnja u Sinju.  

 

Ad 6)  Početak nove školske godine  



 

 
 

Prvi radni dan će se održati do 11 sati (prva dva sata održat će se SRZ). Na prvom satu SRZ – 

a potrebno je pitati učenike žele li učiti fakultativno francuski jezik kao i češki jezik (u 

Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici). Prvi razred dočekat će se u holu škole. Dogovoreno 

je da će se prvi roditeljski sastanak održati u prvih 14 dana nastave. 

 

Ad 7) Različito  

Zaziv Duha Svetoga za početak nove školske godine održat će se zajedno sa Katoličkom 

osnovnom školom u Virovitici 9. rujna 2022. u crkvi sv. Roka u Virovitici u 12.00 sati.  

 

 

 

Sjednica završava molitvom u 11. 30 sati  

 

 

ZAPISNIČAR:       RAVNATELJICA:  

Alena Gladović,        Marijana Novak Stanić, 

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


