
     

 

                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 12. 01. 2016. godine 

 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

12. 01. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Molbe učenika 

2. Izostanci učenika u prvom polugodištu šk. god. 2015./2016. 

3. Izvješće o stupu koji je on-line dobio najviše glasova 

4.  

 

Ad. 1.) Nastavničko vijeće je jednoglasno odbilo molbu Mateja Marijana Catinellija za 

upis u treći razred  IX. gimnazije.  

 

Ad. 2.) Svea Bielen, prof., ravnateljice škole je informirala Nastavničko vijeće o 

izostancima učenika u prvom polugodištu 2015./2016. godine  posebno navodeći 

slijedeće: 

- prosječan broj izostanaka po učeniku je 36,76 

- najbolji razred je I. b sa 18,81 izostanak koji je dobio slobodan dan 

 

Ad. 3.) On-line glasovanjem sa 567 glasova proglašen je stup II. b razreda koji je dobio 

slobodan dan.    

    

                                            

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 06. 04. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

06. 04. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Izricanje pedagoške mjere „opomena pred isključenje“ 

 

Ad. 1.) Nastavničko vijeće je jednoglasno donijelo  

 

ODLUKU 

 

kojom se učeniku II. e razreda MISLAVU MARTIĆU izriče pedagoška mjera 

OPOMENA PRED ISKLJUČENJE, temeljem članka 1., st. 5. i 6. i članka 3. st. 5. pod e i 

ista vrijedi cijelo školovanje.  

 

                                                    

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 18. 05. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

18. 05. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Prijedlog i odabir učenika generacije 

2. Zahtjev učenika za polaganje ispita pred povjerenstvom 

 

Ad. 1.) Nastavničko vijeće je jednoglasno donijelo da učenik generacije bude ANTONIO 

GAGIĆ, učenik IV. c razreda 

 

Ad. 2.) Zahtjeve za polaganje ispita pred povjerenstvom su podnijeli učenici: Fran Lovel 

Šimić, IV a –matematika, Ivor Grantverger, IV. c – biologija i Grgur Lesar, IV. e – 

matematika 

Nastavničko vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se imenuju povjerenstva za 

polaganje ispita i odredilo termine polaganja ispita.   

    

                                                

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

 

Zagreb, 20. 05. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

20. 05. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Zahtjev učenika za polaganje ispita pred povjerenstvom 

 

Ad. 1.) Zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom je podnijela učenica Tea Kustić, 

IV. c – talijanski jezik 

 

Nastavničko vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se imenuje povjerenstvo za 

polaganje ispita i odredilo termine polaganja ispita.   

 

                                                    

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 23. 05. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

23. 05. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Informiranje o uspjehu učenika IV. razreda na kraju nastavne godine 

2015./2016. 

2. Izostanci učenika IV. razreda na kraju nastavne godine 2015./2016. 

3. Pohvale Nastavničkog vijeća na prijedlog Razrednog vijeća 

4. Nagrade Nastavničkog vijeća 

5. Razno 

 

Ad. 1.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole informirala je Nastavničko vijeće o uspjehu 

učenika četvrtih razreda na kraju nastavne godine 2015./2016., naglasivši da prolaznost 

iznosi 95,96%. Nadalje je iznijela podatke o pojedinačnom uspjehu i po razrednim 

odjelima te podatke o učenicima koji su podnijeli zahtjeve za polaganje ispita pred 

povjerenstvom i druge relevantne podatke. 

 

Ad.2.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole iznijela je podatke o izostancima učenika 

četvrtih razreda gdje je prosjek po učeniku ukupno 106,29 te da je kod maturanata 

konstantno evidentan porast izostanaka. 

 

Ad. 3.) Nastavničko vijeće je donijelo odluku kojom se pohvaljuje18 učenika četvrtih 

razreda sa obrazloženjem za svakog učenika posebno 

 

Ad. 4.) Nastavničko vijeće je donijelo odluku kojom se nagrađuje 15 učenika četvrtih 

razreda sa prigodnim nagradama sukladno Statutu škole obrazloženim prijedlozima 

 

Ad. 5.) Ravnateljica škole, Svea Bielen je upoznala Nastavničko vijeće da će se dopunski 

rad za učenike četvrtih razreda koji su ispunili uvjete održati od 27. 06. do 05. 07. 2016. 

godine te te s načinom održavanja dopunskog rada i provjerom znanja na kraju istog. 

Nadalje je ravnateljica upoznala nazočne i podsjetila na  odredbe Statuta škole i 

relevantne zakonske propise i Pravilnike koji reguliraju tijek dopunskog rada, popravni 

ispit i rokove.  

                                                    

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 



 

 

                          
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

 

Zagreb, 14. 06. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

14. 06. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Zahtjevi učenika za polaganje ispita pred povjerenstvom i imenovanje 

povjerenstva 

 

Ad. 1.) Zahtjeve za polaganje ispita pred povjerenstvom su podnijeli učenici: Domagoj 

David Kristić, I. e – biologija, Petar Domjanović, III. b – njemački jezik i Tea Kos, III. b 

- fizika 

Nastavničko vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se imenuje povjerenstvo za 

polaganje ispita i odredilo termine polaganja ispita.   

 

                                                    

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 16. 06. 2016. godine 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

16. 06. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Informiranje o uspjehu učenika I., II. i III.  razreda na kraju nastavne godine 

2015./2016. 

2. Izostanci učenika na kraju nastavne godine 2015./2016. 

3. Pohvale Nastavničkog vijeća na prijedlog Razrednog vijeća 

4. Nagrade Nastavničkog vijeća 

5. Razno 

 

Ad. 1.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole informirala je Nastavničko vijeće o uspjehu 

učenika I., II. i III. razreda te  njihovoj prolaznosti na kraju nastavne godine 

2015./2016., naglasivši da je ukupna  prolaznost iznosi 85,5% što je znatno bolje u 

odnosu na prethodnu generaciju. Nadalje je iznijela podatke o prosječnim ocjenama po 

razrednim odjelima te da je ukupna  prosječna ocjena 3,72., a realizacija nastave iznosi 

95%. 

 

Ad.2.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole iznijela je podatke o izostancima učenika 

prvih, drugih i trećih razreda gdje je prosjek po učeniku ukupno 78,92 sata izostanaka  

 

Ad. 3.) Nastavničko vijeće je donijelo odluku kojom se pohvaljuje 47 učenika prvih, 

drugih i trećih razreda sa obrazloženjem za svakog učenika posebno 

 

Ad. 4.) Nastavničko vijeće je donijelo odluku kojom se nagrađuje 21 učenik prvih, 

drugih i trećih  razreda sa prigodnim nagradama sukladno Statutu škole i obrazloženim 

prijedlozima 

 

Ad. 5.) Ravnateljica škole, Svea Bielen je upoznala Nastavničko vijeće da će se dopunski 

rad za sve učenike  koji su ispunili uvjete održati od 27. 06. do 05. 07. 2016. godine te s 

načinom održavanja dopunskog rada i provjerom znanja na kraju istog. 

 

Nadalje je ravnateljica podsjetila nazočne na tekuće poslove i potrebu ažuriranja istih te 

ih je upoznala i podsjetila na  odredbe Statuta škole i relevantne zakonske propise i 

Pravilnike koji reguliraju tijek dopunskog rada, popravni ispit i rokove.  

                                                    

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  



                          
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

 

Zagreb, 29. 08. 2016. godine 

 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

29. 08. 2016. godine 

 

Dnevni red: 

 

1. Informiranje o uspjehu učenika I., II. i III.  razreda nakon popravnog ispita šk. godine 

2015./2016. 

2. Zaduženja razrednika oko podjele udžbenika 

3. Molbe učenika 

4. Imenovanje razrednika za šk. god. 2016./2017. 

5. Imenovanje voditelja stručnih aktiva za šk. god. 2016./2017. 

6. Imenovanje školskog ispitnog povjerenstva za provođenje državne ma ture za šk. god. 

2016./2017. 

7. Državna matura-upute 

8. Upute za početak  nove šk. god. 2016./2017. 

9. Donošenje odluka vezanih za napredovanje u zvanje mentora i savjetnika 

10. Razno 

 

Ad. 1.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole informirala je Nastavničko vijeće o uspjehu učenika 

I., II. i III. razreda te  njihovoj prolaznosti na kraju provedenog popravnog ispita šk.  godine 

2015./2016., naglasivši da je popravni ispit položilo 37 učenika, a jedna učenica nije položila 

popravni ispit. 

  

Ad.2.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole  upoznala nazočne s rasporedom i terminima podjele 

udžbenika, a sve s ciljem da se izbjegnu problemi podjele tako velike količine udžbenika i da 

učenici pravovremeno iste dobiju. 

  

Ad. 3.) Ravnateljica škole, Svea Bielen, prof. je upoznala Nastavničko vijeće s prispjelim 

zamolbama za upis u I., II. i III. razred IX. gimnazije nakon čega je Nastavničko vijeće donijelo 

odlike o upisu u II. razred IX. gimnaziju  Petra Filipovića i Vedrana Biloša, a molbe za upis u 

III. razred su odbijene. 

  

Ad. 4.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole je upoznala Nastavničko vijeće s odlukom o 

imenovanju  razrednike za šk. god. 2016./2017.  

 

Ad. 5.) Ravnateljica škole, Svea Bielen je upoznala Nastavničko vijeće s odlukom o imenovanju 

voditelja stručnih aktiva u šk. god. 2016./2017. 

 

Ad.6.) Nastavničko vijeće IX. gimnazije je upoznato s odlukom ravnateljice škole, Svee Bielen, 

prof. o imenovanju članova Ispitnog povjerenstva za provođenje državne mature u šk. god. 

2016./2017. i to: 

 



1. Mr. sc. Katarina Gospodnetić Pavković, prof.  

2. Ninoslav Šebestijan, prof.  

3. Matija Bašić, prof.  

4. Jelena Huzanić, prof.  

5. Nina Obradović, prof.  

 

Ad. 7.) mr. Mirjana Franić, prof., ispitna koordinatorica na državnoj maturi upoznala je 

Nastavničko vijeće s terminima početka državne mature te je dala potrebne upute za njeno 

kvalitetno i valjano provođenje.  

 

Ad. 8.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole je obavijestila NV o početku nastave  u šk. god. 

2016./2017. dana 05. 09. 2016. godine te je dala nužne upute za početak nastave. 

 

Ad. 9.) Ravnateljica škole, Svea  Bielen, prof. je upoznala Nastavničko vijeće o provedenom 

postupku za napredovanje sukladno važećim propisima i rokovima te je predložila ocjene 

„IVRSTAN“ za stjecanje zvanja i to: 

 

PROF. SAVJETNIK 

1. Darija Smolčić, prof. njemačkog jez. 

2. mr. Mirjana Franić, prof. francuskog jez. 

3. mr. sc. Ana Ivaković, prof. –psihologinja škole 

 

MENTOR  

1. Kristina Orač 

 

Nastavničko vijeće je jednoglasno  dalo SUGLASNOSTI:  

 

1. na ocjenu ravnateljice Svee Bielen, prof.  o radu DARIJE SMOLČIĆ, prof, na radnom 

mjestu PROFESORA NJEMAČKOG I TALIJANSKOG JEZIKA, a vezano za ponovno 

stjecanje zvanja 

PROFESOR SAVJETNIK 

   

2. na ocjenu ravnateljice Svee Bielen, prof.  o radu mr. Mirjane Franić, prof, na radnom 

mjestu PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA, a vezano za  stjecanje zvanja 

    PROFESOR SAVJETNIK 

 

3. na ocjenu ravnateljice Svee Bielen, prof.  o radu mr. sc. Ane Ivaković, prof, na radnom 

mjestu STRUČNOG SURADNIKA-PSIHOLOGA ŠKOLE, a vezano za  stjecanje zvanja 

PROFESOR SAVJETNIK 

 

4. na ocjenu ravnateljice Svee Bielen, prof.  o radu KRISTINE ORAČ, prof, na radnom 

mjestu PROFESORA GLAZBENE UMJETNOSTI, a vezano za stjecanje zvanja 

PROFESOR MENTOR 

 

Ad. 10.) Ravnateljica škole je podsjetila članove Nastavničkog vijeća na obveze poštivanja 

važećih zakonskih propisa i podzakonskih akata te akata škole i potrebu provođenja svih 

dogovorenih aktivnosti itd. 

 

 

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  

    

 

 



                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 30. 09. 2016. godine 

 

IZVADAK 

iz očevidnika sa sjednice Nastavničkog vijeća IX. gimnazije održane 

30. 09. 2016. godine 

Dnevni red: 

1. Utvrđivanje prijedloga Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017. 

2. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada IX. gimnazije za šk. god. 2016./ 2017. 

3. Donošenje odluke o polaganju razlikovnih ispita 

4. Molbe za upis 

5. Razno 

 

Ad. 1.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole obrazložila je  Nastavničkom vijeću 

prijedlog školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017. s posebnim naglaskom na: 

fakultativnu nastavu, plan dodatne nastave i dopunske nastave, plan izvannastavnih 

aktivnosti, plan izleta posjeta muzejima i drugim kulturnim institucijama te plan ostalih 

odgojno-obrazovnih aktivnosti i pregled projekata IX. gimnazije. 

Nastavničko vijeće je jednoglasno utvrdilo prijedlog Školskog kurikuluma IX. gimnazije 

za šk. god. 2016./2017. 

   

Ad.2.) Svea Bielen, prof., ravnateljica škole upoznala je Nastavničko vijeće s 

prijedlogom Godišnjeg plana i programa rada IX. gimnazije za šk. god. 2016./2017. u 

kojem je posebno naglašen plan investicija te organizacija rada škole, izvedbeni 

kalendar, kalendar polaganja državne mature, maturalne i stručne ekskurzije i izleti, 

školski preventivni programi, izborna nastava,  slobodne aktivnosti, Vijeće roditelja i 

Vijeće učenika, zaduženja profesora sukladno Pravilniku o normi, plan rada 

Nastavničkog vijeća i Školskog odbora itd. 

Nastavničko vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Godišnjeg plana i programa rada 

IX. gimnazije za 2016./2017. godinu. 

 

Ad. 3.) Nastavničko vijeće je donijelo odluku o polaganju razlike predmeta za učenike 

Petru Filipović i Luku Begića koji su primljeni u II. razred IX. gimnazije, a završili su I. 

razred Prvoj ekonomskoj školi i Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. 

  

Ad. 4.)  Ravnateljica škole, Svea Bielen je upoznala Nastavničko vijeće s novim molbama 

za upis u IX. gimnaziju, sve molbe su jednoglasno odbijene. 

 

Ad. 5.) Ravnateljica škole je podsjetila članove  Nastavničkog vijeća o potrebi upisa 

vremenika  u   e-dnevnike itd.                                                    

 

                                                                                 RAVNATELJICA 

 

                                                                                 Svea Bielen, prof.  



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


