
Zaključci s 10. sjednice Školskog odbora održane  27. 9. 2017. 

 

Dnevni red : 

1. Izvješće o radu Škole  u školskoj godini 2016./2017. 

2. Školski  i strukovni kurikulum za školsku godinu 2017./2018. 

3. Godišnji plan i program rada  za školsku godinu 2017./2018. 

4. Izvješće o samovrednovanju Škole u školskoj godini 2016./2017. 

5. Razvojni plan škole za školsku godinu 2017./2018. 

6. Suglasnost – očitovanje o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora 

7. Suglasnost  za  zasnivanje  radnog  odnosa 

8. Financiranje projekta virtualne nastave „virtualna stvarnost“ 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva z odabir najpovoljnije ponude za nabavku novih 

računala 

10. Zahtjev za korištenje prostora škole 

 

Zaključak 1. 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Škole u školskoj 2016./2017. godini. 

 

Zaključak 2. 

Školski odbor jednoglasno je donio Školski i strukovni kurikulum za 2017./2018. školsku 

godinu. 

 

Zaključak 3. 

Školski odbor jednoglasno je donio Godišnji plan i program rada za školsku godinu 

2017./2018. 

 

Zaključak 4.  

Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o samovrednovanju Škole u školskoj godini 

2016./2017. 

 

Zaključak 5. 

Jednoglasno je usvojen Razvojni plan škole za školsku godinu 2017./2018. 

 

Zaključak 6. 

Daje se prethodna suglasnost na odluku o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog 

ugovora sljedećim radnicama: 

1. Mariji  Božiček, suradniku u nastavi za kemijsku skupinu predmeta (radnici će se 

ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 31 sat 

ukupno tjedno) 

2. Oliveri Šapina, vjeroučiteljici (radnici će se ponuditi sklapanje ugovora o radu na 

neodređeno nepuno radno vrijeme 36 sati ukupno tjedno) 

3. Ivani  Čipor, nastavnici njemačkoga jezika (radnici će se ponuditi sklapanje ugovora 

o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme 19 sati ukupno tjedno) 

 

 



 

Zaključak 7. 

Daje se prethodna suglasnost za  sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do popune radnog 

mjesta na temelju objavljenog natječaja, a najduže do 60 dana od dana zasnivanja radnog odnosa  za 

Dražena  Špoljarića, stručnog prvostupnika inženjera elektrotehnike, za radno mjesto nastavnika 

strukovnih predmeta u zanimanjima iz područja elektrotehnike, određeno puno radno vrijeme 

(umjesto Ivana Jozefčika, mag.inž.elektrotehnike kojem je radni odnos prestao sporazumom radnika i 

Škole). 

Zaključak 8. 

Školski odbor suglasio se da projekt treba nastaviti s daljnjim razvojem i praćenjem njegovog napretka, 

(ideja se smatra izvrsnom), ali  se za sada bez potpune programske potpore čini neprikladnim, te iz tog 

razloga nije prihvatio financiranje toga projekta. 

 

Zaključak 9. 

Donijeta je odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za nabavku 15 novih 

računala, koja će financirati SMŽ-a.  U Povjerenstvu su imenovani:  Ivan Josipović,  Željko Turkalj  i  Edica 

Kiš. 

Zaključak 10. 

Školski odbor donio je odluku  o davanju na korištenje učionice s računalima KOORDINACIJI UDRUGA 

MLADIH SISKA  u svrhu  održavanja radionica web i grafičkog dizajna, uz naknadu od 50,00 kn/satu. 

Uvjeti pod kojima se prostor daje na korištenje uredit će se ugovorom, uz suglasnost Upravnog odjela 

za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ-e. 

 


