
ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA 

održane 25.08.2021. u 12 sati 

 

Na sjednici  je nazočno 52 od 70 članova nastavničkog vijeća. 

RV 1,2 i 3 razreda – verifikacija uspjeha učenika nakon popravnog ispita: 

  

Razred  Upućeno Prošlo Palo 

1.A 5 3 2 

1.B 3 2 1 

1.C 1 1 / 

1.D / / / 

1.E 1 1 / 

1.F 1 / 1 

1.G 1 1 / 

2.A 4 4 / 

2.B 4 4 / 

2.C 5 4 1 

2.D 2 2 / 

2.E / / / 

2.F / / / 

2.G / / / 

3.A / / / 

3.B 3 3 / 

3.C / / / 

3.D 1 1 / 

3.E 1 1 / 

3.F / / / 

3.G 2 2 / 

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE NV-a: 

1. verifikacija zapisnika s prethodne sjednice NV-a, 

2. verifikacija uspjeha učenika 1., 2. i 3. razreda nakon popravnih ispita, 

3. izvješća ravnatelja o sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera 

poduzetim u cilju zaštite učenika za drugo polugodište školske godine 2020.2021. i 

4. zamolbe učenika. 

 

 

 



1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice NV-a 

Zapisnik s prethodne sjednice je usvojen jednoglasno. 

 

2. Verifikacija uspjeha učenika 1., 2. i 3. razreda nakon popravnih ispita 

Nastavno vijeće jednoglasno je verificiralo uspjeh učenika nakon popravnih ispita. 

 

3. Izvješća ravnatelja o sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjera poduzetim u 

cilju zaštite učenika za drugo polugodište školske godine 2020.2021 

Članovi nastavnog vijeća informirani su kako se taj program nalazi na oglasnoj ploči. 

 

4. Zamolbe učenika  

Učenik T. P., 2.C  razred moli prebačaj s Etike na Vjeronauk. 

Nastavno vijeće jednoglasno je prihvatilo molbu učenika. 

 

Učenik J. J. , 2.A razred moli prebačaj s Vjeronauka na Etiku. 

Nastavno vijeće jednoglasno je prihvatilo molbu učenika. 

   

Učenik P. K., 2.E razred moli  ako ga se može prebaciti u 2.G razred. Razlog prebacivanja je 

isključivo radi lakše komunikacije prilikom učenju u vrijeme izostanka s nastave. U 2.G 

razrednom odjeljenju su učenici iz smjera putovanja gore navedenog učenika na relaciji 

Stanići-Split. Osim toga ovim prebacivanjem učenika u 2.G razred roditeljima bi se olakšao 

prijevoz djece do škole kad je to potrebno. 

Nastavno vijeće prihvatilo je ovu molbu s 49 glasova za i tri glasa protiv. 

 

Učenik K. M. pohađa 1. razred u smjeru Ribarsko-nautički tehničar. Tijekom školske godine 

učenik je uvidio kako zanimanje u koje je on upisan ne ispunjava njegove želje i afinitete, 

odnosno da ga to zanimanje ne bi zadovoljilo u osobnom i profesionalnom smislu. Slijedom 

navedenoga moli za prebačaj u smjer Tehničar za brodostrojarstvo.  

Nastavno vijeće jednoglasno prihvatilo molbu učenika.  

 

 

 



Učenici A. i D. L. pohađaju 1. razred smjera Ribarsko-nautički tehničar. Navedeni učenici mole 

za prebacivanje u smjer Nautički tehničar, koji je pri upisu u srednju školu bio i njihov primarni 

odabir obrazovanja. 

Nastavno vijeće prihvaća molbu s 48 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana.   

 

T. Š. pohađa 1.C razred smjer Tehničar za logistiku i špediciju. Moli za prebačaj u smjer 

Pomorski nautičar. 

Nastavno vijeće prihvatilo je molbu s 51 glasom za i 1 suzdržanim glasom. 

 

Učenik B. B. dostavio je molbu za prebačaj u Pomorsku školu. Bruno je završio prvi razred u 

Industrijskoj školi Split i želi se prebaciti u Pomorsku školu smjer Pomorski nautičar. Pohađao 

je smjer CNC operatera i završio razred s odličnim uspjehom i uzornim vladanjem. Priložena je 

svjedodžba završenog prvog razreda.  

Nastavno vijeće jednoglasno je prihvatilo molbu s 52 glasa za. 

 

Marijan R. M. M. moli za upis u drugi razred Pomorske škole u smjer Pomorski nautičar. 

Učenik je završio prvi razred u Srednjoj školi Novska u zanimanju Tehničar za razvoj video 

igara. Zbog velike udaljenosti od kuće i osobnih razloga nastavio bi školovanje u blizini 

obiteljskog doma.  

Nastavno vijeće jednoglasno je prihvatilo molbu s 52 glasa za. 

 

Majka učenika T. A. uputila je zamolbu prema nastavničkom vijeću kojom bi odobrili izostanak 

učenika s nastave do isteka ugovora o radu. T. A. se zaposlio na turistički brod Eden.  Učenik je 

završio 3. razred smjera Tehničar za brodostrojarstvo te ove godine treba pohađati 4. razred. 

Razrednik Dario Kurtović ukratko objasnio zamolbu roditelja. 

Nastavno vijeće jednoglasno je prihvatilo molbu s 52 glasa za. 

 

Nakon obrađenih molbi za riječ se javila prof. Jelena Krčum. Obavijestila je kolege da će se 

pregledati E-dnevnik i kako će se izvršiti kontrola svjedodžbi. Prisutne je obavijestila o 

rasporedu za prvi radni dan nove školske godine 06.09.21. Po tome bi učenici 4. razreda 

trebali biti u školi u 9 sat, učenici 3. razreda u 10 sati, učenici 2. razreda u 11 sati i učenici 

prvih razreda u 12 sati.  Profesorica Krčum naglasila je kako platforma Loomen ostaje ista. 

 

 

 



Nakon toga za riječ se javila pedagoginja prof. Nilda Bilan. Naglasila je kako su nastavnici dužni 

predati plan i program za novu školsku godinu do 30.09.21. Ako ima nekih promjena da kolege 

trebaju obavijestiti odgovorne. 

 

Sjednica je završila u 12 sati 30 minuta. 

 

 

                                                                                                                                           Zapisničar 

mag. ing. Ivan Roščić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


