Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar
Zaključci s 18. sjednice Školskog odbora od 10.12.2018.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018.
godine,
2. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018., izvjestitelj: ravnatelj,
3. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018., izvjestitelj: ravnatelj,
4. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu, izvjestitelj: ravnatelj,
5. Donošenje Plana nabave za 2019. godinu, izvjestitelj: ravnatelj,
6. Imenovanje Povjerenstva za upis kandidata u I. razred Srednje škole „Vladimir Nazor“
Čabar u šk. godini 2019./2020., izvjestitelj: ravnatelj,
7. Savjetovanje s javnošću za 2019. godinu, izvjestitelj: ravnatelj,
8. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta stručnog/e suradnika/ce knjižničara/ke
objavljen 28. studenog 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne
suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa , izvjestitelj: ravnatelj
9. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce sociologije objavljen 28.
studenog 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne suglasnosti
ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa , izvjestitelj: ravnatelj
10. Natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce politike i gospodarstva
objavljen 28. studenog 2018. godine – razmatranje prijava i davanje prethodne
suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa , izvjestitelj: ravnatelj
11. Razno.
Zaključci:
Ad 1) Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora održane 29. listopada 2018. godine usvojen
je jednoglasnom odlukom nazočnih članica.
Ad 2) Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojene su II. izmjene i dopune Financijskog plana
za 2018. godinu (Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu
sastavni je dio ovog zaključka).
Ad 3) Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojene su II. izmjene i dopune Plana nabave za
2018. godinu (Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
sastavni je dio ovog zaključka).
Ad 4) Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojen je Financijski plan za 2019. godinu (Odluka
o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu sastavni je dio ovog zaključka).
Ad 5) Jednoglasnom odlukom nazočnih donosi se Plan nabave za 2019. godinu (Odluka o
usvajanju Plana nabave za 2019. godinu sastavni je dio ovog zaključka).
Ad 6) U Povjerenstvo za provođenje postupka upisa učenika u I. razrede SŠ „Vladimir Nazor“
Čabar za školsku 2019./2020. godinu imenuju se: Kristijan Rajšel, za predsjednika, Sandra
Volf za članicu-upisni koordinator i Danijela Peršić za članicu-zamjenica upisne
koordinatorice (Odluka je sastavni dio ovog zaključka).

Ad 7) Tijekom 2019. godine SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar ne planira donositi opće akte
odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i

pravnih osoba. Isto će se učiniti ako to bude zahtijevala eventualna promjena zakona ili
propisa čiji je obveznik poštivanja škola. Iz navedenog razloga ne mogu se unaprijed planirati
termini održavanja savjetovanja tijekom 2019. godine.
Ad 8) Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka ponovit će se u roku od pet
mjeseci. Do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, ravnatelj će za
popunjavanje radnog mjesta stručnog/e suradnika/ce knjižničara/ke zasnovati radni odnos s
E. P. na nepuno, određeno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno.
Ad 9) Za popunu radnog mjesta nastavnika/ce sociologije na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od ukupno 3 sata tjedno izabrana je kandidatkinja B. M.
Ad 10) Za popunu radnog mjesta nastavnika/ce politike i gospodarstva na neodređeno,
nepuno radno vrijeme od ukupno 2 sata tjedno izabrana je kandidatkinja B. M.
Ad 11) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

