
Gimnazija Vladimira Nazora 

Zadar 

7.rujna  2015. god. 

Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora 

 

Mjesto održavanja sjednice: Školska knjižnica 

Vrijeme održavanja sjednice: 12,00 sati 

Nazočni članovi ŠO:  Ana Bjeliš,  Suzana Matković,  Nensi Segarić, Amalija Colić; 

Nenazočni:  Jadranka Nižić-Peroš, Ante Babić, Anita Berghaus ; 

Ostale osobe nazočne na sjednici ŠO: ravnatelj, tajnica 

Predsjednica Školskog odbora je, nakon što je utvrdila da postoji kvorum, predložila  

dnevni red.  

Dnevni red: (prilog 1.)  
 

  1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 16.SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

2.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU  

3.SUGLASNOST ZA RADNA MJESTA 

               4. POČETAK NASTAVNE GODINE 2015./2016. 

               5.RAZNO 

 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno  je prihvaćen. 

 

Ad. 1.  Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su verificirali zapisnik sa 16. sjednice 

Školskog odbora. 

Ad. 2. Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora s Izmjenama  i dopunama plana nabave za 

2015.godinu ( prilog 2.) koji je dostavljen svim članovima Školskog odbora. Izmjene i dopune 

plana  odnose se na nabavu prijenosnih računala za vođenje e-dnevnika i nabavu klima u 

učionici 12, učionici povijesti i knjižnici.  

Na predložene izmjene i dopune plana nabave za 2015.godinu nije bilo primjedbi. 

Zaključak: Prihvaćaju se Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.godinu.  

AD.3. Ravnatelj je zatražio prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa:  

  -  Majom Kokorić,mag. psych,na radno mjesto nastavnice psihologije, zbog obavljanja poslova 

koji ne trpe odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, 

  - Željkom Vukić, na radno mjesto spremačice, zbog zamjene privremeno nenazočne 

zaposlenice Danice Damjanić, na određeno, puno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa 

na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, 



- Nediljkom Prtenjača, na radno mjesto spremačice, zbog zamjene privremeno nenazočne 

zaposlenice Mire Butić, na određeno, puno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana 

- Ivom  Mustać Klarić, na radno mjesto nastavnice glazbene umjetnosti, zbog obavljanja poslova 

koji ne trpe odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, 

-  Ivanom Kapovićem,dipl.vjeroučiteljem,  na radno mjesto vjeroučitelja, zbog zamjene 

privremeno nenazočne zaposlenice Ivane Strike, a sukladno mandatu Zadarske nadbiskupije,                                                                                                                                                       

- Martom Malinka,  na radno mjesto nastavnice fizike, zbog zamjene privremeno nenazočne 

zaposlenice Stanke Milković, do povratka zaposlenice na rad, ali ne dulje od 60 dana.( prilog 3.i 

4.) 

Također je izvijestio o Aneksima ugovora o radu zbog izmjene sati rada  nastavnicima škole 

Janji Pedić, Heleni Bekić, Dariju Vekiću, Martini Antić  i Ani Kartelo . 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio obrazloženje  ravnatelja. 

Zaključak: Daje se prethodna  suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa predloženim 

nastavnicama.                                                                                    

Odluka o prethodnoj suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa predloženim nastavnicama 

sastavni je dio zapisnika( prilog 5.) 

 

Ad 4. Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora sa kalendarom rada za šk.g. 2015/2016. 

(Prilog 5.) 

 

Ad.5.Pod točkom  razno  Ravnatelj je upoznao  članove Školskog odbora s  projektom  e-škole i 

e-dnevnicima koji će se od početka  školske godine voditi u školi.  

Također je izvijestio o uspješno realiziranoj maturalnoj ekskurziji učenika naše škole.    

Nakon što su iscrpljenje sve točke dnevnog reda predsjednica je zaključila sjednicu.                                       

Sjednica je završila u 12,25. 

 

Zapisničar                                                                                    Predsjednica Školskog odbora 

  

 

 

 

 

 

 


