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Šibenik,  25. rujna 2018.                        

                                                                                     -ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA- 

       -OGLASNA PLOČA- 

                                                                                                          - RAVNATELJ- 

          

      Na  temelju  članka  7. Poslovnika o radu Školskog odbora Gimnazije Antuna Vrančića sazivam  

 

13. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA  
 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika  12. sjednice Školskog odbora   

2. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te koje su mjere poduzete u 

cilju zaštite prava učenika sukladno članku 24. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-

obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (“N.N.” 

      broj 132./13.) 

3. Izvješće ŠSK “Gimnazijalac“ za šk. god. 2017./2018. 

4. Izvješće ravnatelja o upisu učenika u prvi razred šk. god. 2018./2019. 

5. Donošenje odluke o Prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada za šk. god.  2018./2019.  

6. Donošenje odluke o Prijedlogu Školskog kurikula za šk. god. 2018./2019. 

7. Razno 

 

Sjednica Školskog odbora održat će se 28. 9. 2018.  (petak), u 19,00 sati u prostoru tajništva 

škole.  
 

Molimo Vas da budete nazočni na sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon  

213-276 ili na e-mail: gimnazija@gav.hr 

 

                                                                                                         Predsjednica Školskog odbora     

            

                                                                                                         Anita Škugor Kodžoman, prof.      
 

 

 

Prilog:    1. Zapisnik 12. sjednice Školskog odbora 

               2. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te koje su mjere poduzete   

                   u cilju zaštite prava učenika 

               3. Izvješće ŠSK “Gimnazijalac” za šk. god. 2017./2018. 

               4. Izvješće ravnatelja o upisu učenika u prvi razred šk. god. 2018./2019. 

 5. Prijedlog Školskog kurikula za šk. god. 2018./2019. 

               6. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2018./2019.   

               7. Dopis MZO-a u svezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju  obrazovanju u   

                   osnovnoj i srednjoj školi  

mailto:gimnazija@gav.hr


GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK 

    Put Gimnazije 64 
    22000 ŠIBENIK 
                         ____________________ 
                              tel. – fax.  022/216-420; 213-276; 
                                       e-mail: gimnazija@gav.hr 

 
 
 


