
SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU 
I RAČUNALSTVO 
ZVONIMIROVA 12 
RIJEKA 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa sjednice Nastavničkog vijeća održane dana 08.12.2016. godine u 16,30 sati 

 

Dnevni red: 

1. Nacrt Pravilnika o ostvarivanju prava učenika – aktivnih sportaša na opravdane 

izostanke i provjeru znanja 

2. Povjerenstva za provedbu javnih poziva 

3. Napredovanje – ponovni izbor u zvanje prof.savjetnik R. K., dipl.ing. 

4. Obavijest MZOS- a o ispravku netočnih podataka u e-matici 

5. Popis predmeta za natjecanja u 2017. godini 

6. Informacije  

 
 
Ad.1. 
 
Ovim Pravilnikom bi se uredilo prilagođavanje školskih obveza učenika - aktivnih sportaša 
koji su registrirani u državnom sportskom savezu i koji se natječu na državnim i županijskim 
natjecanjima. 
Nastavničko vijeće je prijedlog pravilnika jednoglasno podržalo. Prijedlog se upućuje 

Školskom odboru škole na usvajanje. 

 
Ad.2. 
Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti 
izvan škole potrebno je imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor 
najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu (ekskurziju) 3.A i 3. E razreda. 
Sukladno Pravilniku članovi povjerenstva su: ravnatelj, Lj. I., dipl.ing. – razrednica 3.A 
razreda, D. M. – predstavnik roditelja 3.A razreda, D. M. – učenik 3.A, J. Z., prof. – razrednica 
3.E razreda, D. K. – učenik 3.E razreda te G. S. - predstavnik roditelja 3.E razreda. 
Nastavničko vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 
Ad.3. 
Na temelju Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, 
ravnatelj škole na osnovi praćenja rada nastavnice R.K.,dipl.ing. prema elementima 
propisanim Pravilnikom, traži suglasnost Nastavničkog vijeća, za ponovni izbor u zvanje 
profesor savjetnik, ocjenu rada nastavnice izvrstan. 
 
Jednoglasno prihvaćeno. 
 



Ad.4. 
Ravnatelj je pročitao obavijest MZOS-a koji se odnosi na način ispravka netočnih osobnih 
podataka u e-matici. E-matica je povezana sa sustavom OIB-a te se prilikom upisa učenika u 
e-maticu osobni podatci učenika preuzimaju iz sustava OIB-a. 
Od razrednika se traži da, u suradnji s roditeljima, isprave netočne osobne podatke u e-
Matici. 
 
Ad.5. 
Ravnatelj upoznaje prisutne s potrebom prijave nastavnih predmeta gdje će se provesti 
školska razina natjecanja u 2017. godini. Kako bi se popis predmeta na vrijeme dostavio 
osnivaču. 
Do kraja radnog dana voditelji aktiva trebaju javiti tajnici škole hoće li provoditi školsko 
natjecanje u 2017. godini. 
 
Ad.6. 
 
Informacije:  

- 23.12.2016. godine je zadnji nastavni dan u 1. obrazovnom razdoblju šk.god. 
2016./2017.  
Obveza održavanja Razrednih vijeća prema planu koji će biti izrađen. 

- Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenik dobiva 
izvješće o ostvarenim rezultatima u 1. polugodištu. 

- Dana 27.12.2016.g. održat će se sljedeća sjednica NV 
- Dana 28.12.2016. stručni posjet institutu Končar i HAZU – Zagreb 
- Sastanak svih mentora koji čine Povjerenstvo za izradbu i obranu završnog rada, u 

ponedjeljak u učionici 12. 
 
 
 
 


