
DLUKE/ZAKLJUČCI  ŠKOLSKOG ODBORA  

SA 37. SJEDNICE  

  ODRŽANE  18.10.2018.godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  1. 

ŠO jednoglasno prihvaća Zapisnik s 36. sjednice. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  2. 

Školski odbor jednoglasno donosi  

                             ODLUKU O OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE IZ FONDA  

                             ŠKOLSKE KNJIŽNICE. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  3. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa nakon raspisanog natječaja dana 3. listopada 

2018.godine za popunu radnih mjesta:  

- Informatika: određeno radno vrijeme 5 sati tjedno – Ivana Paponja, magistra edukacije 

matematike i informatike 

- Matematika: određeno radno vrijeme 12 sati tjedno – Ivana Paponja, magistra edukacije 

matematike i informatike  

- Hrvatski jezik: neodređeno puno radno vrijeme – Mirna Obradović, magistra edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije 

- Hrvatski jezik: određeno radno vrijeme 8 sati nastave Ana Srebrović, magistra hrvatskog jezika 

i književnosti 

 

RAZLIČITO 4. 

1.Dana 12. listopada 2018. godine raspisan je Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa – nastavnik/ca hrvatskog jezika – 12 mjeseci  

 

2.Dana 12. listopada 2018. godine raspisan je natječaj za davanje u zakup školskog prostora – kantine 

za učenike.   

Predsjednik Školskog odbora predlaže da se oglas ponovi i smanji kvadratura za najam, te se na taj način 

za 30% smanji iznos najamnine.  

Nakon iznesenih informacija nije bilo upita ni dopuna od strane članova Školskog odbora te jednoglasno 

daju suglasnost za ponavljanje Natječaja ukoliko se nitko ne javi na Natječaj koji je u tijeku. 

 

5.Dana 16. listopada 2018. godine potpisan je Sporazum o korištenju Sportske dvorane Tomislav Pirc. 

U realizaciju kreće se od 5. studenog 2018. godine. Ravnateljica je uspjela spustiti cijenu za najam na 

190,00 kn za školski sat u velikoj dvorani i 100,00 kn za školski sat u maloj dvorani. Troškove najma 

dvorane snosi osnivač Požeško-slavonska županija. 

 

6.Ugovor na 60 dana koji je sklopljen s prof. povijesti Ivorom Čevapovićem ističe. Suglasnost MZO-a 

još nije stigla, te je ravnateljica je zatražila od članova Školskog odbora prethodnu suglasnost za 

sklapanje novog Ugovora do 60 dana odnosno do dobivene suglasnosti MZO-a.   

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za sklapanje novog Ugovora o radu do 60 dana 

za Ivora Čevapovića. 

 

 

 

 PREDSJEDNIK:  

Željko Obradović, dipl. iur 

 

 

 



 

ODLUKE/ZAKLJUČCI  ŠKOLSKOG ODBORA  

SA 36. SJEDNICE  

  ODRŽANE  2.10.2018.godine 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  1. 

ŠO jednoglasno prihvaća Zapisnik s 35. sjednice. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  2. 

                             Donosi se  ŠKOLSKI KURIKULUM  ZA   

                             2018./2019. školsku godinu. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  3. 

                             Donosi se  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA   

                             ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  4. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku:  

            Pokreće se postupak i podnosi zahtjev Ministarstvu državne imovine za upis prava vlasništva 

na nekretninama koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Ministarstva prosvjete i športa 

RH Zagreb, a koje Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a koristi kao školu od početka 

2009./2010. školske godine ( nekretnine označene kao škola, nadstrešnice i dvorište ukupno 10047 

m2, na k.č.br. 1484,  ZK ul. 6392, k.o. Požega). 

           Ova Odluka provest će se uz suglasnost Požeško-slavonske županije kao osnivača. 

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  5. 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa bez natječaja s nastavnicom koja u školskoj 

ustanovi već imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 11 sati tjedno), dopunom 

norme za Izabelu Ivanović na određeno vrijeme 13 sati tjedno na poslovima:  

1.) ISPITNI KOORDINATOR, prema Odluci o imenovanju ispitnog koordinatora i osobe koja 

zamjenjuje ispitnog koordinatora ( 8 sati tjedno ) za školsku godinu 2018./2019. s pravom 

ponovnog imenovanja, 

2.) Razrednik 3 g razreda i Filmska grupa prema Odluci o tjednim radnim obvezama u 2018./2019. 

školskoj godini (3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno- 5 sati ukupno tjedno)- 

privremeno povećanje opsega poslova koji će trajati do 31.8.2019.godine. 

  

ODLUKA/ZAKLJUČAK  6. 

Školski odbor jednoglasno donosi  

Odluku o imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične građe nakon provedene revizije.  

 

 

ODLUKA/ZAKLJUČAK  7. 

1.Imenovan je novi član Školskog odbora Hrvoje Bogadi kao predstavnik Vijeća roditelja. 

2.Raspisat će se javni natječaj za prijem u radni odnos 

3.Raspisat će se javni natječaj za zakup –kantine ( prema natječaju od prošle godine). 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK:  

Željko Obradović, dipl. iur 

 


