
             

       

 

IZMJENE I GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE  

2019./2020. ŠKOLSKE GODINE 

 

         

U  Godišnjem planu i program rada Škole 2019./2020. školske godine  KLASA: 003-07/19-

01-19, URBROJ: 2158/46-01-19-1, od 3. listopada 2019.  godine te Izmjenama Godišnjeg 

plana i programa rada škole 2019./2020. školske godine, KLASA: 003-07/19-01-26 

URBROJ: 2158/46-01-19-1 od 31. prosinca 2019. godine 

 

 

U  glavi VII. Orijentacijski kalendar rada, pod c) vremenik izradbe i obrane završnog rada, 

pod točkom 5. Obrana završnog rada će se održati:,  mijenja se nadnevak:  

 

„16.6.2020. godine za ljetni rok“ 

 

 

 

U  glavi VII. Orijentacijski kalendar rada, pod c) vremenik izradbe i obrane završnog rada, 

pod točkom 6. Svjedodžbe o završnom radu će se uručivati:,  mijenja se nadnevak:  

 

„25.6.2020. godine nakon ljetnog roka Obrane“ 

   

 

 

U  glavi VII. Orijentacijski kalendar rada, pod d) značajni nadnevci, u DRUGOM 

POLUGODIŠTU, mijenja se dio i glasi:  

 

“Sjednice Razrednih vijeća za završne razrede 

Sjednica Nastavničkog vijeća                                                

Dopunski rad za učenike završnih razreda koji imaju   

jednu ili dvije negativne ocjene na kraju nast. god. 

Sjednice Razrednih vijeća- utvrđivanje uspjeha 

učenika nakon održanog dopunskog rada 

 

 

- 2. lipnja 2020. godine 

- 2. lipnja 2020. godine 

- od 3. do 10. lipnja 2020. godine 

 

- 10. lipnja 2020. godine.” 

 

 

Ostali nadnevci ostaju nepromijenjeni. 

 

 

U  glavi VIII. Program rada školskog ispitnog povjerenstva, Ispiti državne mature, mijenja se 

ljetni ispitni rok i glasi:  

 

„Državna matura u školskoj godini 2019./2020. provodit će se u dva ispitna roka: 

● u ljetnom (od 8. lipnja do 3. srpnja 2020.)” 

 

Ostali nadnevci ostaju nepromijenjeni. 

 

 

 



 

Prijedlog Izmjena Godišnjega plana i programa rada Škole za 2019./2020. školsku godinu 

donijela je ravnateljica Škole dana  25. svibnja 2020. godine.  Izmjenu Godišnjega plana i 

programa rada Škole za 2019./2020. školsku godinu je uz prethodno mišljenje Vijeće 

roditelja, Školski odbor donio na 48. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine. 

 

 

                                 PREDSJEDNIK 

                              ŠKOLSKOGA ODBORA 

                                          Goran Dijanović  

 

 

KLASA: 003-07/20-01-05 

URBROJ: 2158/46-01-20-1 

Osijek, 29. svibnja 2020. 

 

 

  

Izmjene Godišnjeg plana i programa rada Škole  za školsku godinu 2019./2020. objavljene su 

na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole dana 1. lipnja 2020. godine. 

 

 

 

       RAVNATELJICA ŠKOLE 

              Kristina Kopf, prof. 

 

 


