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P O Z I V 

 

Dana 4. listopada 2021. (ponedjeljak) održat će se 4. 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 4. sjednicu Nastavničkog vijeća 

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika s 3. sjednice Nastavničkog vijeća 

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

za učenike 

4. Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Školskog kurikuluma Strukovne škole Gospić 

5. Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Godišnjeg plana i programa Strukovne škole 

Gospić 

6. Prijedlog članova iz reda nastavnika i stručnih suradnika u Povjerenstvo za 

samovrednovanje 

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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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 

4. sjednice Nastavničkog vijeća održane dana 4. listopada 2021.  

Dnevni red je u odnosu na poziv izmijenjen: 

1. Odluka o usvajanju Dnevnog reda za 4. sjednicu Nastavničkog vijeća, donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi. 

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

3. Odluka o usvajanju zapisnika s 3. sjednice Nastavničkog vijeća, donijeta jednoglasno, bez 

primjedbi. 

4. Odluka o oslobođenju praktičnog dijela nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za učenike, 

donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

5. Prethodna suglasnost za donošenje Školskog kurikuluma Strukovne škole Gospić, donijeta 

jednoglasno, bez primjedbi. 

6. Prethodna suglasnost za donošenje Godišnjeg plana i programa Strukovne škole Gospić, 

donijeta jednoglasno, bez primjedbi. 

7. Prijedlog članova iz reda nastavnika i stručnih suradnika u Povjerenstvo za 

samovrednovanje – jednoglasno su predloženi i izabrani članovi iz reda nastavnika i 

stručnih suradnika u Povjerenstvu 

8. Razlikovni ispiti – jednoglasno je potvrđen kalendar razlikovnih ispita za učenike 

9. Probna matura – članovi su se obavijestili da će se od 15. ožujka 2022. do 15. travnja 

2022. provoditi probna matura iz matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika 

10. Pod točkom „Razno“ ravnateljica je upoznala prisutne o mogućnosti da se učenici mogu 

osigurati, odnosno da se učenici ne moraju osigurati zavisno o vlastitom odabiru učenika i 

njihovih roditelja. 

 

 

Predsjedavateljica Nastavničkog vijeća 

Ravnateljica Strukovne škole Gospić 

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