
Gimnazija A. G. Matoša 

Vijenca kardinala A. Stepinca 11 

Đakovo 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 3. rujna 2015. godine  

s početkom u 10:00 sati 

  

 

Opravdano izostali: 7 profesora 

 

 

 

DNEVNI RED 

bio je sljedeći: 

1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice od 25. kolovoza 2015. 

2) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 

srednjoj školi 

3) Kućni red i etički kodeks 

4) Uvodni nastavni sat 

5) Zamolbe 

6) Dobrovoljni novčani prilog 

7) Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ravnatelj, otvara sjednicu te predlaže usvajanje dnevnog reda uz nadopunu istoga.  Kao 

treću točku dnevnog reda ravnatelj predlaže Kućni red i  

Etički kodeks te točke Zamolba roditelja i Dobrovoljni novčani prilog. Nastavničko vijeće  

usvaja predložen dnevni red. 

 

1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice od 25. kolovoza 2015. 

Članovi Vijeća nemaju primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice te donose odluku da se 

Zapisnik sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 25. kolovoza 2015. godine usvaja. 

2) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i 

srednjoj školi 

Pod ovom točkom, pomoću projektora, prikazan je Pravilnik o načinima, postupcima i 

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.  

3) Kućni red i etički kodeks 

 Pomoću projektora prikazan je spomenuti Kućni red kako bi se Nastavničko vijeće još 

jednom podsjetilo na važeće članke kao i na važeći Etički kodeks kojeg možemo naći na web 

stranicama škole. Također, ravnatelj je sugerirao kako navedene pravilnike treba pročitati na 

prvom satu razrednika, kao i na prvom roditeljskom sastanku, kako bi učenici i roditelji bili 

upoznati s istim. 

4) Uvodni nastavni sat 

Pedagoginja Larisa Radinski, pripravnica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 

odnosa, pripremila je prezentaciju na temu Kako održati uvodni sat u kojemu je navela što 

svakako spomenuti učenicima na početku nastavne godine.   

5) Zamolba 

Ravnatelj iznosi zamolbu za učenicu prvog razreda K. V. za koju roditelji mole za prelazak iz 
razreda opće gimnazije u razred matematičke gimnazije. Učenici je odobren prelazak u drugi 
razred uz uvjet polaganja razlike pojedinih predmeta u zadanom roku. Odluka je 
Nastavničkog vijeća da učenica mora položiti Matematiku (izborni) i razliku sadržaja Fizike do 
kraja prvog polugodišta. 

 

6) Dobrovoljni novčani prilog 

Nastavničko vijeće dalo je prijedlog Školskom odboru za prikupljanje novčane pomoći 
roditelja učenika naše škole u iznosu do 30 kn za servise projektora, fotokopirnih aparata i 
hitnih intervencija te do 30 kn za knjižnicu – nabava knjiga. Jednako tako, traži se suglasnost 
za sudjelovanje u prikupljanju sredstava u humanitarne svrhe. U slučaju da iz jedne obitelji 



našu školu pohađa više polaznika, dovoljna je uplata jednog učenika (najstarije dijete).  
Prijedlog je usvojen. 

7) Razno 

7.1) Ravnatelj podsjeća članove Nastavničkog vijeća koji su razrednici da zaključaju                   
e-dnevnike kako bi ih mogli ispisati u papirnatom obliku. 

7.2) Vidi Prilog 2. 

7.3) Ravnatelj je obavijestio prisutne o provođenju nastave ove školske godine, 2015./2016. 
U ponedjeljak, 7.9.2015., nastava će se održati u dvije smjene, na način da 1. i 3. razredi 
imaju nastavu od 8 sati, a 2. i 4. od 11 sati 

7.4) Ravnatelj podsjeća kako učenici prvog nastavnog dana donose svjedodžbe o 
postignutom uspjehu na kraju školske godine, kao dokaz o uspjehu. Razrednici trebaju 
potvrditi upis pečatom i vratiti ih učenicima. Također, razrednik utvrđuje brojno stanje 
razrednog odjela te o tome izvještava tajnicu. 

7.5) Zajednički roditeljski sastanak 1. razreda održat će se u trećem tjednu nastavne godine. 

7.6) Ravnatelj podsjeća na novi Pravilnik o e-maticama. 

7.7) Ravnatelj je obavijestio članove Nastavničkog vijeća o preraspodjeli učenika. Tako, M. P. 
ide u 3.b, J. K. P. u 2.d, M. P. u 1.e i M. P. u 2.e razred. 

7.8) Razrednici prvih razreda dobit će upisnicu kao dokaz da su učenici upisani u prvi razred 
te istu čuvaju do kraja školovanja. 

7.9) Svi prisutni članovi Nastavničkog vijeća potpisali su rješenja o tjednim zaduženjima.  

    

Sjednica je završena u 10 sati i 45 minuta. 

 

        Zapisničar: Maja Vuksanović 

 


