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Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (Narodne novine broj 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 
94/13, 7/17, 68/18), članka 12. i 55. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, 
Školski odbor, na prijedlog ravnateljice škole, a nakon rasprave na 
Učiteljskom/nastavničkom vijeću i pozitivnog mišljenja Vijeća roditelja, na 23. 
sjednici održanoj dana 13.01.2020. donosi: 
 
 

I. DOPUNE 
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

ZA ŠKOLSKU GODINU 
2019./2020. 

 
Dopune Godišnjeg plana i programa rada Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 
školsku godinu 2019./2020. (KLASA:003-05/19-01/4, URBROJ:2137-83-19-
01/1 od 03.10.2019.) su sljedeće: 
 

I. 
U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020. u točki 1. 
Podaci o školi i programima koje ostvaruje ispod tablice „Upisani učenici po 
instrumentima“ i teksta dodaje se tekst koji glasi: 
Učenicima djelatnika koji su sudjelovali u štrajku nastavna godina počinje 9. 
rujna 2019., a završava 26. lipnja 2020., odnosno 26. svibnja 2020. godine za 
učenike završnih razreda srednje škole. 
Nastava se ustrojava u dva polugodišta. 
Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 23. prosinca 2019. 
Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka prvog dijela 
zimskog odmora. 
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike 
završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana. 
Odmor za učenike tijekom nastavne godine realizirati će se na sljedeći način: 

- jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 
31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. 
godine. 

- zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2019. godine i traje do 3. 
siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine. 

- proljetni odmor za  učenike počinje i završava 10. travnja 2020. godine, s 
tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine. 
 
 
 
 
 



II. 
U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020. u točki 4. 
Godišnji kalendar rada – Kalendar nastavne godine za školsku godinu 
2019./2020. dodaje se novi Kalendar koji glasi: 

 
mjesec nastavni 

radni dani 
učenici 

djelatnika koji 
su sudjelovali u 

štrajku 

napomene 

rujan 2019. 16 početak nastave 09. rujna 
listopad 2019. 

15 
jesenski odmor učenika počinje 
30. listopada i traje do 31. 
listopada 

 

studeni 2019. 9 nastava počinje 4. 
studenog  

 

prosinac 2019. 

16 

prvi dio zimskoga odmora  
učenika počinje 24. prosinca 
 
 

     
 

siječanj 2020. 

19 

završetak prvog dijela 
zimskoga odmora učenika 
završava 3. siječnja 
nastava počinje 7. siječnja 
 

 

veljača 2020. 20 
 

 
ožujak 2020 22 

 
 

travanj 2020. 

20 

proljetni odmor učenika 
počinje i završava 10. travnja 
nastava počinje 14. travnja 
 

 

svibanj 2020.  
20 

 

završetak nastave za učenike 
završnih razreda srednje 
škole = 26. svibanj - nastavna 
godina završava 19.lipnja                   

 

lipanj 2020. 

18 

Dan škole  01. lipnja    
       
završetak nastave 
 
ljetni odmor učenika 

 
 

26. lipnja 
 

od 29. lipnja 
ukupno 175 

 
35  nastavnih tjedana 
 

Ukoliko bude dodatne potrebe Škola će nadoknadu nastavnih dana imati u subotu 11.01.2020., 18.04.2020., 
02.05.2020. 
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