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Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora
održane 22.veljače 2016.godine

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 19.SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
PRETHODNA SUGLASNOST ZA ZASNIVANJE RADNIH ODNOSA
USVAJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
RASPODJELA VIŠKA PRIHODA
RAZNO

Ad 1. Jednoglasno je verificiran zapisnik s 19.sjednice Školskog odbora održane 18.12. 2015. god.
Ad.2. Školski odbor jednoglasno je donio odluku:
-

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnih odnosa s :

- Boženom Vulić, mag. hrvatskog jezika i književnosti, na radno mjesto nastavnice hrvatskog jezika,
na određeno, puno radno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice Mateje
Perić,
- Anamarijom Friganović Goić, dipl.ing.računalstva, na radno mjesto nastavnice informatike, na
određeno, nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do povratka na rad privremeno
nenazočnog zaposlenika Milomira Mencigera s predloženim kandidatima.
-Mateom Kolanović, prof.engleskog i talijanskog jezika, na radno mjesto nastavnice engleskog
jezika, zbog zamjene privremeno nenazočne zaposlenice Tatjane Smith Savić, na određeno,
puno radno vrijeme, ali ne dulje od 60 dana.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti sastavni je dio zapisnika.
Ad 3. Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću odluku:
Usvaja se Financijsko izvješće za 2015.godinu.
Ad.4.Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o raspodjeli viška prihoda:
1.Utvrđuje se da je u 2015.godini ostvaren višak prihoda od vlastitih sredstava ( najam zemljišta
i postavljanje samoposlužnih aparata u Školi) u iznosu od 23.690,49 kune.
2.Višak prihoda utrošit će se na sljedeći način:
-

organiziranje izložbe „Putovanje života“ u povodu Županijskih dana i Dana grada Vukovara,

-

nabava projektora za učionicu 6 i 13.

Ad.5.Ravnatelj je izvjestio članove Školskog odbora :
- o Županijskom natjecanju u poznavanju stranih jezika koje će se održati u našoj Školi,
- o projektu Prirodna lepeza mladih znanstvenika
- o odabiru po tri ponude za organizaciju maturalne ekskurzije učenika trećih razreda koje će
biti predstavljene roditeljima.
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