
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 37. sjednice Školskog odbora od 8.12.2020. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora od 4. studenog 2020., 

2. Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu, 

3. Donošenje Plana nabave za 2021. godinu, 

4. Imenovanje Povjerenstva za upis kandidata u I. razred SŠ Vladimir Nazor Čabar u 

šk. godini 2021./2022., 

5. Imenovanje Knjižničnog odbora,  

6. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu, 

7. Razno. 

Zaključci: 

Ad 1) Zapisnik s prethodne 36. sjednice održane 4. studenog 2020. godine usvojen je 

jednoglasno i bez primjedbi 

Ad 2) Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojen je Financijski plan SŠ „V. Nazor“ Čabar za 

2021. godinu. (Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 3) Jednoglasnom odlukom nazočnih donosi se Plan nabave SŠ „V. Nazor“ Čabar za 

2021. godinu (Odluka o usvajanju Plana nabave za 2021. godinu sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 4) U Povjerenstvo za provođenje postupka upisa učenika u I. razrede SŠ „Vladimir Nazor“ 

Čabar za školsku 2021./2022. godinu imenuju se: Kristijan Rajšel, za predsjednika, Sandra 

Volf, za članicu i Danijela Peršić, za članicu (Odluka o imenovanju sastavni je dio ovog 

zaključka). 

Ad 5) U Knjižnični odbor SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar imenuju se: Marica Keča – predsjednica, 

Danijela Peršić, članica i Bojana Mihajlović, članica (Odluka o imenovanju sastavni je dio 

ovog zaključka). 

Ad 6) U Povjerenstvo za kvalitetu SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar imenuju se: na prijedlog 

Nastavničkog vijeća: Zoran Ožbolt, Danijela Peršić, Dino Ožbolt i Bojana Mihajlović. Na 

prijedlog Vijeća učenika: Alen Vitković, na prijedlog  Vijeća roditelja: Jasminka Turk i na 

prijedlog osnivača: Olga Troha (Odluka o imenovanju sastavni je dio ovog zaključka). 

Ad 7) Ravnatelj je izvijestio nazočne da će se od 14. prosinca 2020. godine pa do kraja 

prvog polugodišta (do 23. prosinca 2020.) nastava u srednjim školama održavati prema 

Modelu C u online obliku, osim praktične nastave i vježbi. Vezano za odredbe Zakona o 

pravu na pristup informacijama (o donošenju Plana Savjetovanja s javnošću za 2021. 

godinu) utvrđeno je da objavom općih akata i dokumenata na mrežnim stranicama škole 

zadovoljavamo kriterij Savjetovanja s javnošću iz Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


