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MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIK  

 

 

 

Žiro račun: 2411006-1100020394    OIB:42369583179 

Ante Šupuka bb (p.p. 75), 22000 Šibenik  

 Centrala: 022/312 550    Fax: 022/331 024    

ŠIFRA ŠKOLE U MINISTARSTVU: 15-081-504 

e-mail: ured@ss-medicinska-si.skole.hr 
web: ss-medicinska-si.skole.hr 

 
KLASA: 003-07/18-02/18 
 
URBROJ:  2182/1-12/2-8-18-1 
U Šibeniku, 21. lipnja 2018.  
 
 

Zapisnik sa  16. sjednice Nastavničkog vijeća školske godine 2017./18. održane 21. 
lipnja 2018. godine u 09:45 sati.  

 
Sjednici predsjedava ravnateljica Aleksandra Acalin. 
 
Prisutno je 32  članova Nastavničkog vijeća. 
Odsutno je 12  članova Nastavničkog vijeća. 

 

 

Na početku sjednice ravnateljica je predložila usvajanje zapisnika s prethodne 

sjednice Nastavničkog vijeća Medicinske škole u Šibeniku održane 11. lipnja 2018. godine. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

Ravnateljica je predložila sljedeći dnevni red za tekuću sjednicu Nastavničkog vijeća, te ga  

stavila na razmatranje i usvajanje: 

1. Molbe učenika 

2. Izvješće o općem uspjehu i pohvale Nastavničkog vijeća za učenike 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 

2.C, 3.B razreda 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1) 

- Učenica prvog razreda moli da joj se odobri polaganje predmetnog ispita iz predmeta 
biologija i fizika, jer je zbog bolesti spriječena prisustvovati nastavi, u prilogu 
liječnička potvrda. 

- Obzirom da je zamolba potkrijepljena liječničkom potvrdom Nastavničko vijeće 
odobrilo je zamolbu učenice. 

- Učenica drugog razreda moli da joj se odobri polaganje ispita iz kemije pred 
povjerenstvom, jer zbog velikog opterećenja koje je nastalo nakon prebačaja iz druge 
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škole i polaganja velikog broja razlikovnih ispita nije zadovoljna zaključenom 
ocjenom. 

- Učenica prvog razreda moli da joj se odobri polaganje ispita iz opće kemije pred 
povjerenstvom jer nije uspjela na vrijeme svladati sve gradivo. 

- Nastavničko vijeće odobrilo je zamolbe učenica za polaganjem ispita pred 
povjerenstvom. 

- Učenica drugog razreda moli da joj se odobri polaganje predmetnog ispita iz 
predmeta latinski i fizika, jer je zbog bolesti bila spriječena položiti navedene ispite. 

- Obzirom da zamolba nije potkrijepljena liječničkom potvrdom Nastavničko vijeće nije 
odobrilo zamolbu učenice. 

- Zamolbe za prebačaj: 
- Učenica prvog razreda sanitarnih tehničara, moli da joj se od sljedeće nastavne 

godine odobri prebačaj u 2.A razred, smjer: medicinska sestra. 
- Nastavničko vijeće odobrilo je zamolbu učenice (31 za, 1 protiv). 
- Učenica prvog razreda sanitarnih tehničara, moli da joj se od sljedeće nastavne 

godine odobri prebačaj u 2.A razred, smjer: medicinska sestra. 
- Obzirom na to da učenica još nije položila razredni ispit, Nastavničko vijeće je 

odgodilo odluku do polaganja razrednog ispita.  
- Učenik prvog razreda Industrijsko – obrtničke škole Šibenik, smjer: brodotehničar, 

moli da mu se od sljedeće nastavne godine odobri prebačaj u 2.C razred, smjer: 
sanitarni tehničar. 

- Nastavničko vijeće nije odobrilo odluku jer je prvo potrebno utvrditi dali je uopće 
moguće organizirati nadoknadu predmata koje učenik treba položiti kao razliku za 
upis u drugi razred.  

- Ravnateljica je objavila prisutnima molbe učenika za prebacivanjem s vjeronauka na 
etiku. Učenici koji su podnijeli molbu od sljedeće nastavne godine umjesto nastave 
vjeronauka pohađati će etiku. 
 

 
 

Ad2) 

 
- Razrednica 1.A razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 
 
- Razrednica 1.B razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 
 
- Razrednica 1.C razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 

 
- Razrednik 2.B razreda Nastavničkom vijeću predložio je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 
 
- Razrednica 2.C razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 
 



Zapisničar: Antonia Nakić, mag. bibl.  Ravnateljica: Aleksandra Acalin, dipl.ing. 

- Razrednica 3.B razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 
 
- Razrednica 3.C razreda Nastavničkom vijeću predložila je učenike za pohvale 
Nastavničkog vijeća. 

 
- Nastavničko vijeće potvrdilo je pohvale učenicima. 

 
 
Ad3) 
 

- Ravnateljica je objavila članove povjerenstva za predmetni ispit iz kemije učenici 
drugog razreda. 

- Ravnateljica je objavila članove povjerenstva za predmetni ispit iz opće kemije učenici 
drugog razreda. 

- Ravnateljica je zamolila prisutne da u budućnosti pripaze na pisanje ispravaka 
pismenih provjera, te da se ono ne bi trebalo odvijati dok se tumači novo gradivo. 

- Ravnateljica je zamolila prisutne da pripaze da učenici imaju popunjene prijavnice 
prije polaganja razrednih ispita. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će se dopunski rad odvijati u periodu od 26.06. 
do 02.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će se obrane završnih radova odvijati u 
periodu od 29.06 do 03.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će se ispiti državne mature odvijati još 
narednih 10 dana, te da će svečana dodjela svjedodžbi biti organizirana 18.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će sjednice Nastavničkog i Razrednog vijeća za 
3.A i 4.A razred biti održane 05.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će podjela svjedodžbi za maturante biti 
organizirana 05.07.2018. Navedeni dan će biti organizirane i podjele svjedodžbi za 
učenike 1.A, 1.B, 1.C, 2.A i 2.B razreda. 

- Dodjela svjedodžbi za učenike 2.C, 3.A, 4.C i 4.A razreda, biti će organizirana u osmom 
mjesecu, nakon odrađene prakse. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da će se dopunski rad za učenike 3.A i 4.A razreda 
organizirati u periodu od 06.-12.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da su prijave završnog rada za jesenski rok do 
10.07.2018. 

- Ravnateljica je obavijestila prisutne da su godišnji odmori planirani u periodu od 
16.07. do 14.08.2018. 

 
Ravnateljica Aleksandra Acalin  zahvalila se prisutnima na sudjelovanju i zaključila 
sjednicu u 11:15 h. 

 
 
 

Broj stranica zapisnika: tri (3)  
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