
Gimnazija Vladimira Nazora 

Zadar 

30. rujna 2015.god. 

 

Zapisnik s 18. sjednice Školskog odbora 
 

Mjesto održavanja sjednice: Školska knjižnica 

Vrijeme održavanja sjednice: 12,30  

Nazočni članovi ŠO: Ana Bjeliš, Amalija Colić, Suzana Matković, Jadranka Nižić –Peroš, 

Nenazočni: Nensi Segarić, Ante Babić, Anita Berghaus 

Ostale osobe nazočne na sjednici ŠO: ravnatelj, tajnica 

Nakon što je predsjednica  ŠO.  utvrdila  da postoji  kvorum predložila je  dnevni red. 

Na prijedlog ravnatelja dopunjen je dnevni red s točkom Izmjene i dopune Statuta 

škole. 
Dopunjeni  dnevni red jednoglasno je prihvaćen.(prilog 1.) 

 

Dnevni red: 

1.Donošenje Školskog kurikuluma za šk.god. 2015./2016.  

2.Usvajanje  Godišnjeg plana i programa rada škole  i Školskog kurikuluma 

za šk.god. 2015./2016.  

3.Donošenje kućnog reda i Etičkog kodeksa škole 

4.Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa  

5.Izlet u Gardaland 

6.Izmjene i dopune Statuta  

7.Razno 

 
Ad 1. Školski odbor jednoglasno je usvojio  zapisnik sa 17.sjednice Školskog odbora. 

 

 AD .2 Ravnatelj je ukratko upoznao prisutne sa sadržajem Školskog kurikuluma  i  Godišnjeg 

plana i programom rada Škole za 2015./2016.godinu. 

Na predložni Školski kurikulum i Godišnji plan i program nije bilo primjedbi. Prisutni članovi 

Školskog odbora jednoglasno su usvojili predloženi Školski kurikulum i Godišnji plan i 

program i donijeli sljedeće odluke: 

1.Donosi se Školski kurikulum za 2015./2016.godinu. 

2.Donosi se Godišnji plan i program rada Škole za 2015./2016.godinu. 

Odluke o donošenju Školskog kurikuluma i  Godišnjeg plana i programa rada Škole za 

2015./2016.godinu sastavni su dio zapisnika.( prilog 2. i 3.) 

 

Ad.3. Ravnatelj je  predložio donošenje Etičkog kodeksa i Kućnog reda  škole   usklađenih  sa 

Zakonom o  izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim 

školama ( ( NN 152/14). 

 Na predloženi Etički kodeks i Kućni red nije bilo primjedbi. Prisutni članovi Školskog 

odbora jednoglasno su donijeli odluke: 

1. Donosi se Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti.  

 Odluka o donošenju Etičkog kodeksa  sastavni je dio zapisnika( prilog 4.) 

2.Donosi se Kućni red  Škole. 

  Odluka o donošenju Kućnog reda  sastavni je dio zapisnika ( prilog 5.) 

 

Ad.4. Ravnatelj je, nakon provedenog natječajnog postupka,  zatražio prethodnu suglasnost za 

zasnivanje radnog odnosa s Nediljkom Prtenjača  i Željkom Vukić, na određeno, puno radno 

vrijeme do povratka privremeno nenazočnih zaposlenica Mire Butić i Danice Damjanić.   

( prilog 6.)  

Školski odbor nije imao primjedbi te je jednoglasno donio odluku: 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Nediljkom Prtenjača i 

Željkom Vukić. 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti  sastavni je dio zapisnika ( prilog 7.) 

Ravnatelj je upoznao prisutne s promjenom sati  rada djelatnicima  koji već imaju zasnovan 

radni odnos u školi zbog reorganizacije poslova  u školi.   

Aneksom ugovora izmjenjeni su ugovori o radu  Ani Kartelo, Janji Pedić, Dariu Vekiću i 

Heleni Bekić.  

Ad 5.Ravnatelj je upoznao prisutne članove Školskog odbora s planiranim izletom učenika 

drugih razreda naše škole u Gardaland. Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta  



objavljen je na internetskoj stranici škole. Otvaranje ponuda  je danas, u 13,30. Rezultati  

odabira ponude objavit će se na internetskoj stranici. O odabranoj ponudi izvjestit će se i 

Školski odbor. 

Na izvješće nije bilo primjedbi. 

 

Ad.6. Ravnatelj je upoznao prisutne s novim Pravilnikom o kriterijima za izricanje 

pedagoških mjera i  obvezi škole da Statut  usklade s odredbama Pravilnika. 

 Predložio je pokretanje postupka donošenja izmjena i dopuna Statuta Škole. 

Prijedlog ravnatelja jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.7. Pod točkom razno ravnatelj je izvijestio o štrajku u školi.Većina profesora je u štrajku. 

Predsjednica Školskog odbora izvjestila je da su profesori izglasali prekid štrajka od  1. 

listopada.  

 

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

je završena u 13,00. 

 

Zapisničar                                                                       Predsjednica Školskog odbora 
 

 Dajana Bitanga                                                                        Ana Bjeliš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


