
Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora I. gimnazije Split,  održane 2. listopada 2019. 

godine u 13,00 sati u uredu ravnateljice 

Na sjednici su odluke donesene većinom glasova ukupnog broja članova. 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika prethodne, 17. sjednice Školskoga odbora 

2. Izbor predsjednika/ice  Školskog  odbora 

3. Usvajanje Pravilnika  o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje 

4. Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 

5. Financijsko izvješće za razdoblje od. 1. 01. – 30- 06. 2019. godine 

6. Rebalans za prvo polugodište 2019. godine 

7. Financijski plan za 2020. – 2022.godine  

8. Podatci na kraju nastavne godine 2019./2020. 

9. Upisi u prve razrede- izvješće 

10. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole 

11. Usvajanje Školskog kurikula 

12. Slobodna radna mjesta - izvješće 

13. Tehnološki višak- izvješće 

14. Razno 

Ad 1. Nazočni članovi Školskog odbora jednoglasno su  usvojili , bez izmjena zapisnik 17. 

sjednice Školskoga odbora 

Ad 2. Školski odbor donosi Odluku kojom se predsjednikom Školskog odbora imenuje prof. J. Ž. 

a zamjenikom predsjednika Školskog odbora imenuje se prof. M.S. 

Ad 3. Donijeta je Odluka o prihvaćanju Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjene i 

vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

Ad 4. Dosadašnjoj članici Školskoga odbora iz reda Vijeća roditelja prof. Z.P.D. prestao je 

mandat. Članovi Školskog odbora jednoglasno donose  Odluku kojom se  verificira mandat  

M.L. kao člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 

Ad 5. Školski odbor  daje  na usvajanje  financijsko izvješće , te  jednoglasno donosi Odluku da 

se usvaja financijsko izvješće I gimnazija Split , za vremenski period od 01. 01. 2019. godine do 

30. 6. 2019. godine 

Ad 6. Članovi školskoga odbora jednoglasno donose Odluku kojom se usvaja rebalans za period 

01. 01. 2019. do 30. 06. 2019. godine.  

Ad 7. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku kojom se usvaja Financijski plan za vrijeme od 

2020 – 2022. godine 

Ad 8. Uz odgojne mjere izrečene su i pohvale i nagrade učenicima koji su bili sudionici na 

državnim natjecanjima. 



Ad 9. Što se tiče upisa u prve razrede ravnateljica Škole je izvijestila kako je ukupno upisano 146 

učenika i to 48 učenika u klasični i 98 učenika u jezični program. 

Ad 10. Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku kojom se sukladno odredbama 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi usvaja Plan i program rada I 

GIMNAZIJE SPLIT za školsku godinu 2019./2020. 

Ad 11. Članovi Školskoga odbora jednoglasno donose Odluku kojom se sukladno odredbama 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi usvaja Školski kurikul I. gimnazije 

Split za školsku godinu 2019/20. 

Ad 12.  U ovoj školskoj godini zbog porodiljnih dopusta prof. I.Ć. i L.G.V. upražnjena su radna 

mjesta kemije i biologije. 

Prof. Podrug je otišao u mirovinu pa je upražnjeno i radno mjesto prof. grčkoga i latinskoga 

jezika. 

Odlaskom knjižničarke J.N.K. upražnjeno je radno mjesto knjižničara. 

Prof. M.R. ima sklopljen ugovor s ministarstvom  te je upražnjeno i radno mjesto prof. 

informatike. 

Prof. D.G.S. imenovana je ravnateljicom pa je  upražnjeno  mjesto matematike i fizike. 

Prof. S.U. koristi bolovanje, upražnjeno mjesto prof. engleskoga i njemačkoga jezika. 

Zbog preuzimanja bonusa  dvoje prof. u kolegiju hrvatskoga jezika  (4 sata ) i  , razredništva te 2 

sata dodatne i dopunske ostalo je neraspoređeno  8 sati hrvatskoga jezika. 

1.nastavnika kemije i biologije -40 sati tjedno – određeno  

2. nastavnike kemije i biologije 29 sati tjedno - određeno 

3. nastavnika informatike 40 sati tjedno – određeno  

4. nastavnika matematike i fizike 32 sata tjedno  - određeno  

5. nastavnika engleskoga i njemačkoga jezika – 40 sati tjedno – određeno 

6. nastavnika hrvatskoga jezika-  16 sati -određeno  

7. nastavnika grčkoga i latinskoga – 40 sati tjedno – neodređeno  

8. knjižničar – 40 sati tjedno – neodređeno  

Ad 13. Usvaja se izvješće o statusu prof. P.Lj. 

Sjednica završena u 14, 45. sati. 

                                                                                        Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                        Jerko Župa, prof. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


