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GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» KOPRIVNICA 

 

Ulica Dr. Željka Selingera 3A 

48 000 Koprivnica 

tel./fax: 048/279 817 Klasa: 134-01/20-01/1 

Urbroj: 2137-48-20-01 

Koprivnica, 7. 1. 2020.  

 O D L U K A 
Donosim odluku: 

1. O imenovanju predsjednika svih školskih aktiva za predsjednike školskih povjerenstava za 

provedbu školskih natjecanja u školskoj godini 2019./2020.; 

2. O imenovanju članova školskih aktiva koje odrede predsjednici školskih povjerenstava za članove 

školskih povjerenstava za provedbu školskih natjecanja u školskoj godini 2019./2020. Članovi i 

predsjednik aktiva izravno su odgovorni za pripremu i provedbu školskih natjecanja prema 

pravilima i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje; 

3. Učenicima koji sudjeluju na školskim natjecanjima na školskoj razini u školskoj godini 

2019./2020. da se opravda izostanak sa nastave na dan održavanja natjecanja, te da se isti osobode 

provjera znanja idućeg nastavnog dana a obavezni su pisati provjere najavljene e- Dnevnikom; 

4. Učenicima koji sudjeluju na županijskim školskim natjecanjima (svi nastavni predmeti osim TZK) 

i poluzavršnicama iz sporta u školskoj godini 2019./2020. da se opravda izostanak sa nastave na 

dan prije natjecanja i dan održavanja natjecanja, a za natjecanja u sportu da se za županijsko 

natjecanje učenicima opravda izostanak sa nastave na dan održavanja natjecanja te da se isti 

oslobode provjera idućeg nastavnog dana a obavezni su pisati provjere najavljene e- Dnevnikom; 

5. Učenicima koji sudjeluju na državnim školskim natjecanjima u školskoj godini 2019./2020. da se 

opravda uz suglasnost mentora izostanak s nastave do 3 nastavna dana prije i dane održavanja 

natjecanja (učenici sudionici državnog natjecanja iz sporta imaju pravo izostanka samo jedan dan 

prije natjecanja) te da se osobode provjera do 3 dana nakon povratka s natjecanja, a obavezni su 

pisati provjere najavljene e- Dnevnikom; 

6. Učenici mogu u dogovoru s mentorom i razrednikom koristiti i manji broj slobodnih dana; 

7. Da se za svaku razinu natjecanja organizatoru priloži pisana izjava o zaštiti osobnih podataka 

potpisana od roditelja za učenike i potpisana izjava samog mentora na formularu AZOO,  

8. Da mentori učenika putem e-Dnevnika  izvijeste (upisati imena i prezimena učenika i 

natjecanje) sve članove Razrednih vijeća o sudjelovanju pojedinih učenika na natjecanju 

minimalno 24 h prije natjecanja; 

9. Da se poštuju svi pravilnici i upute vezane za organizaciju i provođenje svih oblika školskih 

natjecanja za što osobno odgovaraju svi profesori koji sudjeluju u njihovoj provedbi. 
 

O B A V I J E S T 
 

Sve upute o školskim natjecanjima na svim razinama za školsku godinu 2019./2020. nalaze se na web stranici 

Agencije za odgoj i obrazovanje i na Internet stranici Škole. 

Agencija neće dostavljati katalog natjecanja u pisanom obliku te su profesori zaduženi za provedbu školskih 

natjecanja dužni upoznati se sa svim uputama putem web stranice AZOO-a. 

Testove za školsku razinu natjecanja Agencija za odgoj i obrazovanje dostavlja Koprivničko-križevačkoj 

županiji, a on iste prosljeđuje školama. 

Članovi školskih povjerenstava dužni su se držati uputa i poštovati tajnost provedbe. Na dan održavanja 

natjecanja predsjednik školskog povjerenstva ili od njega imenovana osoba testove preuzima od tajnice škole, te 

ih povjerenstvo umnožava sa svim ostalim materijalima. 

Svi profesori koji provode ili sudjeluju na natjecanjima u slučaju da moraju izostati s redovne nastave izostanak 

moraju prijaviti 48 sati prije voditeljici (prof. M. Tomac Rojčević) te isto tako rezervirati potreban prostor 

za natjecanje ako se natjecanje provodi u našoj školi. 
Sve ostale informacije biti će objavljene na oglasnoj ploči u zbornici Škole ili se mogu dobiti kod ravnatelja 

škole.        Ravnatelj: 

                    mr.sc. Vjekoslav Robotić 
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