Gimnazija Vladimira Nazora
Zadar
9.veljače 2015.god.
Zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora
Mjesto održavanja sjednice: Školska knjižnica
Vrijeme početka sjednice: 13,15 sati
Nazočni članovi ŠO: Ana Bjeliš, Anita Berghaus, Nensi Segarić, Suzana Matković;
Nenazočni: Jadranka Nižić-Peroš, Ante Babić, Amalija Colić;
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.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Školskog odbora
Završni račun /Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2014.godinu/
Plan nabave za 2015. godinu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj i srednjoj školi
Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1 Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora.
Ad. 2. Ravnatelj je podnio Školskom odboru godišnje izvješće o izvršenju financijskog
plana za 2014. godinu (prilog 2.).
Na izvješće ravnatelja nije bilo primjedbi.
Školski odbor jednoglasno je usvojio izvješće ravnatelja o izvršenju financijskog
plana za 2014.godinu.
AD.3. Ravnatelj je upoznao prisutne sa Planom nabave za 2015.godinu. ( prilog 3.) Na
predloženi plan nabave Školski odbor nije imao primjedbe .
Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2015. godinu.
AD4. Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora s najvažnijim izmjenama
propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te o obvezi usklađivanja Statuta s odredbama tog Zakona u
roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.
Na izvješće ravnatelja nije bilo primjedbi.
Ad.5.Pod točkom razno ravnatelj je :
-izvjestio o završnim radovima na ugradnji lifta u školi;

-upoznao prisutne o provedenom postupku izbora agencije za provođenje maturalne
ekskurzije;
-izvjestio o uspjehu učenika naše škole na natjecanju „Ljepota kristalnih ploha“.
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, predsjednica je zaključila sjednicu.
Sjednica je završila u 13,50.

Predsjednica Školskog odbora:
Ana Bjeliš

