
 
 

     
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 

Budačka 24, 53000 Gospić 

E-mail: ured@ss-strukovna-gospic.skole.hr 

Klasa: 602-03/21-01/116 

Urbroj: 2125/35-01-21-01 

Gospić, 17. rujna 2021. 

 

P O Z I V 

 

Dana 20. rujna 2021. (ponedjeljak) održat će se 3. sjednica Nastavničkog vijeća Strukovne škole Gospić 

s početkom u 13.50 sati. Sjednica će se održati u hodniku na 1. katu uz poštivanje epidemioloških mjera. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda za 3. sjednicu Nastavničkog vijeća 

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 1. i 2. sjednice Nastavničkog vijeća 

3. Donošenje Odluke o formiranju aktiva hrvatskog jezika te izbor predsjednika aktiva 

4. Donošenje Odluke o odobrenju prelaska u Strukovnu školu Gospić te promjeni programa 

za učenike 

5. Donošenje Odluke o oslobođenju praktičnog dijela nastave Tjelesne i zdravstvene kulture 

na 2 mjeseca (60 dana) za učenika 

6. Projektni prijedlozi za školsku godinu 2021./2022. 

7. Razno  

Ravnateljica Strukovne škole Gospić: 

   v.r. Barbara Tomljenović Jurković, univ.spec.oec. 

  

O tome obavijestiti: 

- Članovi Nastavničkog vijeća 

- Oglasna ploča škole 

- Pismohrana 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ 

Budačka 24, 5300 Gospić 

E-mail: ured@ss-strukovna-gospic.skole.hr 

Klasa: 602-03/21-01/116 

Urbroj: 2125/35-01-21-07 

Gospić, 21. rujna 2021. 

 

Na temelju članka 10. stavak 1. točke 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13, 85/15 ) 

Strukovna škola  Gospić objavljuje  

 

 

 

                                                                     Z A K LJ U Č K E 

3. sjednice Nastavničkog vijeća održane dana 20. rujna 2021.  

Dnevni red je u odnosu na poziv izmijenjen: 

1. Odluka o usvajanju Dnevnog reda za 3. sjednicu Nastavničkog vijeća, donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi. 

2. Odluka o imenovanju zapisničara sjednice donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

3. Odluka o usvajanju zapisnika s 1. i 2. sjednice Nastavničkog vijeća, donijeta jednoglasno, 

bez primjedbi. 

4. Odluka o formiranju aktiva hrvatskog jezika te izbor predsjednika aktiva, donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi. 

5. Odluka o odobrenju prelaska u Strukovnu školu Gospić te promjeni programa za učenike, 

donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

6. Odluka o oslobođenju praktičnog dijela nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na 2 

mjeseca (60 dana) za učenika, donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

7. Projektni prijedlozi za školsku godinu 2021./2022. – članovi su pojedinačno iznosili 

projektne prijedloge i aktivnosti za školsku godinu 2021./2022. 

8. Odluka o izboru članova Školskog ispitnog povjerenstva za provođenje državne mature u 

školskoj godini 2021./2022., donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

9. Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica je podsjetila nastavnike o obvezi predaje 

popisa aktivnosti koji će se provoditi i uvrstiti u Godišnji plan i program te Školski 

kurikulum. 

 

 

Predsjedavateljica Nastavničkog vijeća 

Ravnateljica Strukovne škole Gospić 

v.r. Barbara Tomljenović Jurković, univ. spec. oec. 
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