
ZAKLJUČCI  

SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA  

Gimnazije A.G. Matoša Đakovo 

održane 25. kolovoza 2015.godine  

s početkom u 10:00 sati 

 

DNEVNI RED 

bio je sljedeći: 

 

1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice od 10. srpnja 2015. 

2) Utvrđivanje i analiza odgojno-obrazovnih rezultata učenika nakon popravnih ispita 

3) Državne mature 

4) Tjedna zaduženja nastavnika 2015./2016. 

5) Zamolbe učenika – (nadopuna dnevnog reda) 

6) Razno  

 

1) Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća. 

 

2) Utvrđeno je da su svi učenici završili školsku godinu nakon popravnih ispita. 

 

3) Državnu maturu nije položio samo jedan učenik.  Od ukupnog broja maturanata njih 

75 upisalo je fakultet koji je navelo kao prvi izbor. Njih 10 nije upisalo fakultete, 

jednim dijelom i zbog preseljenja u inozemstvo. 

 

4) Utvrđena su tjedna zaduženja nastavnika i osoblja bez primjedbi Nastavničkog vijeća. 

 

5) Iznešene su dvije zamolbe za prelazak učenika iz drugih škola i to za učenice: I.M.-

prelazak iz Slavonskog Broda, te M.P. - prelazak iz Osijeka. Obje zamolbe su 

ispunjavale uvjete prelaska te su odlukom Nastavničkog vijeća prihvaćene. 

 

6) Pod točkom „Razno“ članovi Nastavničkog vijeća obaviješteni su o sljedećem: 

 

 

a) Predlaže se održavanje sjednica Aktiva te razmatranje Kodeksa odijevanja kao i 

novog Pravilnika o praćenju. Ravnatelj napominje da je odabir udžbenika bio šk. 

god. 2014./2015. i vrijedi 4 školske godine. 



 

b) Pedagogica moli sve članove da kurikulume pošalju na vrijeme i na propisanom 

obrascu koji će biti izvješen u zbornici odnosno nalazit će se u digitalnom obliku 

na računalu u zbornici.  

 

 

c) Ravnatelj moli razrednike da se, u slučaju organizacije zajedničkih putovanja, svi 

potrebni detalji oko putovanja rade u dogovoru svih razrednika.  

 

d) Vesna Tomić podsjeća na potrebu provjere podataka u e-dnevnicima te na 

svjedodžbama. Ravnatelj podjeća razrednike na obvezu ispisivanja svjedodžbi i 

upisa u matičnu knjigu. Vesna Tomić predlaže termine za edukaciju za rad s istima 

počevši od petka, 4. rujna, prema dogovoru. Ujedno napominje da je u izradi 

početni raspored sati za mjesec rujan, koji će se kasnije mijenjati i ustaliti kroz 

školsku godinu. Ravnatelj dodaje, vezano uz temu rada s e – imenicima kako je 

potrebno opći uspjeh učenika upisati verbalno, a ne numerički.  

e) Ravnatelj navodi kako je u planu personalizacija nastavničkih kabineta, u koje će, 

ubuduće, moći ulaziti samo predmetni nastavnici i osoblje održavanja.  

 

f)     Ravnatelj na kraju sjednice još jednom upozorava na potrebu provjere valjanosti   

udžbenika po aktivima. 

 


