
Zapisnik 

 

Sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 13. 02. 2018. god. u 13,00 sati. 

Odluke na sjednici Školskog odbora donijete su jednoglasno. 

DNEVNI RED: 

1.Usvajanje zapisnika 4. Sjednice Školskog odbora 

2.Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  

3. Izvješće o statusu računovođe Škole ( prestanak radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu) 

4.Usvajanje Financijskog izvješća od 01. 01. 2017.- 31.12.2017.god. 

5.Usvajanje financijskog plana za 2018. god. 

6.Usvajanje Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu 

7.Promjena termina hodočašća 

8. Razno 

Ad1)  

Zapisnik 4. sjednice Školskoga odbora   jednoglasno je usvojen bez izmjena. 

Ad2.) 

Po izvješću ravnatelja jednoglasno se donosi slijedeća  

Odluku br.1. 

Kojom  se daje prethodnu suglasnost za rad po ugovoru na najdulje do  45 dana  za prof. R. 

Ć. , prof. matematike i fizike -puno radno vrijeme ,  I. V. prof. matematike i fizike -  puno 

radno vrijeme, F. P.  prof. fizike  i  D. Š.  prof. matematike - nepuno radno vrijeme , I.P., 

prof. hrvatskoga jezika - puno radno vrijeme  i P. R.   prof. povijesti i likovne umjetnosti - 

puno radno vrijeme. 

Ad.3.)  

  S. B.  s danom 04. 04. 2018. god. ispunjava uvjete sukladno odredbama zakona za odlazak u 

mirovinu . 

Članovi Školskog odbora jednoglasnom  

Odlukom br.2. 



Daju svoju suglasnost za prestanak radnog odnosa S. B. zbog odlaska u mirovinu. 

Ad.4.) Školski odbor jednoglasno donosi  

Odluku br. 3. 

Jednoglasno  je usvojeno  Financijsko izvješće za 01. 01. 2017. – 31. 12. 2017. god. 

Ad.5.) 

Školski odbor jednoglasno je donio slijedeću 

Odluku br.4. 

Kojom se usvaja Financijski plan za 2018. god. 

Ad.6.) 

Školski odbor  jednoglasno usvaja  Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva 

ovisnosti na radnom mjestu. 

Ad.7.) 

Članovi Školskog odbora jednoglasno  prihvaćaju izmjenu termina hodočašća  u Rim. 

Isti će biti utvrđen prema planu rada Škole. 

Ad. 8. ) Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu. 

Sjednica  je završila u 14,15 sati. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


