
ZAPISNIK 

Sa 2. sjednice Školskog odbora od dana 18. 09. 2017. god. 

Dnevni red: 

1.Usvajanje zapisnika konstituirajuće sjednice 

2.Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

3.Usvajanje godišnjeg plana i programa rada Škole 

4. Usvajanje Školskog kurikula 

5.Izvješće o rezultatima na kraju nastavne godine 2016/2017. 

6.Rezultati Državne mature 2016/2017. 

7.Rezultati upisa u prve razrede 

8.Razno 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika konstituirajuće sjednice 

Dnevni red   konstituirajuće sjednice  jednoglasno  je prihvaćen bez izmjena. 

Ad.2.)Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

Školski odbor jednoglasno  je usvojio   Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave . 

Ad 3.)Usvajanje godišnjeg plana i programa rada Škole 

Školski odbor  jednoglasno donosi 

Odluku br.1. 

kojom se usvaja Godišnji plan i program rada škole za šk.god. 2017/2018. 

Ad.4.)Usvajanje Školskog kurikula 

Školski odbor  jednoglasno  donosi  

Odluku br. 2. 

Kojom se jednoglasno usvaja Školski kurikul za šk.god  2017./2018. 

Ad.5.) Izvješće o rezultatima na kraju nastavne godine 2016/2017  zvješće ravnatelja  

Izvješće ravnatelja o postignutim rezultatima  učenika u šk.god. 2016./2017.  jednoglasno je 

prihvaćeno  u cijelosti . 

Ad. 6.) Rezultati Državne mature 2016/2017. 



Izvješće ravnatelja o postignutim rezultatima  učenika  na državnoj maturi  jednoglasno je prihvaćeno  

u cijelosti 

Ad.7.) Rezultati upisa u prve razrede 

Izvješće ravnatelja o  rezultatima  upisa u prve razrede  jednoglasno je prihvaćeno  u cijelosti 

Ad.8.) Razno 

Po odluci ravnatelja na 15 dana uposleni su I.P. i J.B. 

Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na 45 dana odnosno do zasnivanja 

radnog odnosa po natječaju sa prof. I.P.  i J. B. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

Odluku  br. 3. 

Daje se prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje  radnog odnosa na određeno 

vrijeme s predloženim kandidatima radi obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, do zasnivanja 

radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 45 dana. 

 
Pod točkom razno  Predlaže se  usvajanje Financijskog izvješća od 1. 01. 2017. God. – 30. 06. 2017. 
god. 
Školski odbor jednoglasno donosi 

Odluku br.4. 

Kojom se usvaja Financijskog izvješća od 1. 01. 2017. god. – 30. 06. 2017. god. 
 

Sjednica završila u 14,15 sati. 

 

 

 

 

 

 

 


