ČLANOVI ISPITNOG POVJERENSTAVA ZA PRIPRAVNIKE – UČITELJE
POVIJESTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA
ISPITNO POVJERENSTVO SA SJEDIŠTEM U SOLINU
Na temelju članka 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, br. 85/06.)
te članka 17. i 18. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, 88/03) ravnatelj
Agencije za odgoj i obrazovanje donio je odluku da će pripravnici – učitelji povijesti polagati
stručni ispit u Osnovnoj školi don Lovre Katića, Put Majdana 3, Solin pred ispitnim
povjerenstvom koje čine:
1. Loranda Miletić, prof., viša savjetnica za povijest u Agenciji za odgoj i obrazovanje,
predsjednica ispitnog povjerenstva,
2. Doc. dr. sc. Mladen Domazet, predavač Metodike nastave povijesti na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu, Sinjska 2, Split, ispitivač metodike nastave povijesti,
3. Filip Modrić, prof., učitelj savjetnik u Osnovnoj školi don Lovre Katića u Solinu,
sustručnjak pripravnika, mentor na ispitu,
4. Anđelka Slavić, prof., ravnateljica Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu, član
ispitnog povjerenstva,
5. Hrvatka Kuko, prof., učitelj mentor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi don Lovre
Katića u Solinu, članica ispitnog povjerenstva.

ČLANOVI ISPITNOG POVJERENSTVA ZA PRIPRAVNIKE – NASTAVNIKE
POVIJESTI U SREDNJIM ŠKOLAMA
ISPITNO POVJERENSTVO SA SJEDIŠTEM U SPLITU
Na temelju članka 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, br. 85/06.)
te članka 17. i 18. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, 88/03) ravnatelj
Agencije za odgoj i obrazovanje donio je odluku da će pripravnici – nastavnici povijesti
polagati stručni ispit u III. gimnaziji, Matice hrvatske 11, Split pred ispitnim povjerenstvom
koje čine:
1. Loranda Miletić, prof., viša savjetnica za povijest u Agenciji za odgoj i obrazovanje,
predsjednica ispitnog povjerenstva,
2. Doc. dr. sc. Mladen Domazet, predavač Metodike nastave povijesti na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu, Sinjska 2, Split, ispitivač metodike nastave povijesti,
3. Neda Križanović, prof., profesor savjetnik u III. gimnaziji u Splitu, sustručnjakinja
pripravnika, članica ispitnog povjerenstva,

4. Deana Bokšić, prof., ravnateljica III. gimnazije u Splitu, članica ispitnog
Povjerenstva,
5. Kristina Prlić, prof., nastavnica hrvatskog jezika, III. gimnazija u Splitu, članica
ispitnog povjerenstva

