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Zabok,  10. prosinca 2015. 
 
Temeljem članka 62. i 63. Statuta škole i u skladu s Uputama za provedbu natjecanja 
i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2016. godini, 
Provedbenim uputama natjecanja i smotri u šk.g. 2015./2016. osnovnih i srednjih škola 
Krapinsko-zagorske županije ravnateljica Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok, 
imenuje 

ŽUPANIJSKO P O V J E R E N S T V O  
za provođenje natjecanja iz  

španjolskog jezika u šk. god. 2015./2016. 
 

Predsjednica  svih školskih povjerenstava po službenoj dužnosti je ravnateljica 
škole Bibijana Šlogar, a tajnica je Ana Urošević, tajnica škole.  

 
Ravnateljica škole kao predsjednica povjerenstava brine o poštivanju općih 

uputa za provođenje natjecanja, o tajnosti testova i jamči vjerodostojnost navoda o 
natjecateljima prijavljenim na županijsko natjecanja. 

 
Tajnica povjerenstava skrbi o pravilnosti provođenja natjecanja, o poštivanju 

rokova i pravovaljanosti prijava na županijsko i državno natjecanje.  
 
Zamjenik predsjednika u povjerenstvima brinu o poštivanju posebnih uputa, 

pravovremenom ispunjavanju tablice natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje i 
poštivanju rokova za provođenje natjecanja.  

 
Povjerenstvo je dužno pravovremeno obavijestiti učenike o mogućnosti 

sudjelovanja, proučiti upute o natjecanjima Agencije za odgoj i obrazovanje, 
organizirati i provesti županijsko natjecanje i predložiti učenike koji će biti upućeni na 
državno natjecanje.  

 
Natjecanje se provode sukladno Uputama za provedbu natjecanja i smotri 

učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2016. godini, te 
Provedbenim uputama natjecanja i smotri u šk.g. 2015./2016. osnovnih i srednjih škola 
Krapinsko-zagorske županije 
 

1. Bibijana Šlogar, prof. (predsjednica) 
2. Bojan Hržica, prof. (zamjenik predsjednice) 
3. Ivana Molnar, prof. (članica) 

 
Napomena: U slučaju da zamjenici predsjednice i članovi povjerenstava ne 

mogu dežurati na provedbi školskog natjecanja zbog redovne nastave, zamijenit će 
ih ravnateljica, psihologinja, pedagog ili knjižničari škole. 

   RAVNATELJICA 
Bibijana Šlogar, prof. 
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