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DRUŽENJE S NAŠIM UMIROVLJENICIMA 

Nastavljajući lijepu tradiciju povodom božićnih i 
novogodišnjih blagdana upriličili smo svečani domjenak za 
naše umirovljenike. 

Tako smo se 27.prosinca u prostorima škole družili uz ugodan 
razgovor i sjećanje. U galeriji fotografija možete vidjeti kako 
nam je bilo. Od srca im želimo ugodne umirovljeničke dane, 
puno zdravlja i dug život. 

 

 

NOVE UMIROVLJENICE 

U šk. godini 2018./19. službeno smo se oprostili s našim 
dragim kolegicama Anom Heđi i Radmilom Pjevac koje 
odlaze u zasluženu mirovinu. Priredili smo im malo 
iznenađenje na zadnjem nastavnom satu te na 
zajedničkoj novogodišnjoj zabavi. 

Kolegica je Ana Heđi  izvodila nastavu biologije i 
kemije, a Radmila Pjevac nastavu tjelesne i zdravstvene 
kulture. 

Hvala im još jednom za sve što su učinile za našu ustanovu i što su sudjelovale u obrazovanju 
generacija i  generacija učenika. 
  
Želimo im svako dobro, lijepe umirovljeničke dane i naravno, uvijek su nam dobro došle. 
 
 
 
POSLJEDNJI NASTAVNI SATI 

Završava i ova nastavna godina 2018./19. U 
iščekivanju zadnjeg nastavnog dana, prije ljetnih 
praznika, užurbano se ispituje i zaključuju ocjene. 
Vrijeme je teško i sparno. Sreće imaju oni koji se 
nalaze u klimatiziranim učionicama. S posebnim 
emocijama svoje zadnje nastavne sate odrađuju naša tri 
nastavnika koji odlaze u zasluženu mirovinu. To su: 
časna Ilirka, Evica Kovač (nastavnica kemije) i Slavko 
Golik (nastavnik TZK). Kako bi im bar malo olakšali 
posljednje dane na radnom mjestu stručna ih je služba, 
na čelu s ravnateljicom, iznenadila dolaskom na sat. 

Uručili su im buket cvijeća i prigodne poklone. Fotografirali su se za uspomenu, a učenici su ih 
nagradili velikim pljeskom. 
 



SLUŽBENI OPROŠTAJ NOVIH UMIROVLJENIKA U ŠK.GOD. 2018./19. 
 
Na zadnjem Nastavničkom vijeću za šk.god. 2018./19. 
službeno smo se oprostili od naših dugogodišnjih 
djelatnika i kolega koji odlaze u zasluženu mirovinu. 
Ravnateljica je pročitala prigodni govor te uručila 
poklone i cvijeće. Zasigurno će nam naši dragi kolege 
ostati u dugom sjećanju. Hvala im za sve što su učinili 
tijekom svoga radnog vijeka za ovu našu ustanovu, 
želimo im sretne umirovljeničke dane i da ih provedu 
u miru i veselju sa svojim najmilijima. 
Oprostili smo se od: Evice Kovač, profesorice kemije, 

časne Ilirke, Ante Bilića, inženjera poljoprivredne skupine predmeta te Slavka Golika, 
profesora tjelesne i zdravstvene kulture. 


