
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 15. sjednice Školskog odbora od 04.10.2018. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Školskog odbora održane 09. srpnja 2018. godine, 
2. Usvajanje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu, 

izvjestitelj: ravnatelj 
3. Usvajanje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu, izvjestitelj: 

ravnatelj 
4. Donošenje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban 

neposredan uvid u rad Školskog odbora SŠ „V.Nazor“ Čabar, izvjestitelj: ravnatelj 
5. Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika na kraju školske godine i rezultatima državne 

mature, izvjestitelj: ravnatelj 
6. Izvješće ravnatelja o rezultatima upisa upisa u prvi razred za šk. godinu 2018./2019., 

izvjestitelj: ravnatelj 
7. Izvješće ravnatelja o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave, izvjestitelj: ravnatelj 
8. Izvješće ravnatelja o kadrovskim promjenama u školi, izvjestitelj: ravnatelj 
9. N.G. - molba za zapošljavanje na radno mjesto nastavnice biologije u SŠ „V. Nazor“ 

Čabar, izvjestitelj: ravnatelj 
10. Donošenje Školskog kurikuluma za 2018./2019. šk. godinu, izvjestitelj: ravnatelj 
11. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2018./2019. šk. godinu, 

izvjestitelj: ravnatelj 
12. Razno. 

 

Zaključci: 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora od 09. srpnja 2018. godine. 
Ad 2) Usvojen  je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu  
Ad 3) Usvojen  je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu  
Ad 4) Donosi se Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban 
neposredan uvid u rad Školskog odbora Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar  
Ad 5) Ravnatelj je nazočne upoznao s uspjehom učenika na kraju 2017./2018. školske 
godine i rezultatima državne mature. 
Ad 6) Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o rezultatima upisa u prvi razred za šk. godinu 
2018./2019. 
Ad 7) Ravnatelj je izvjestio Školski odbor o realizaciji izvanučioničke nastave u školskoj 
godini 2017./2018. 
Ad 8) Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o kadrovskim promjenama u školi. 
Ad 9) Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, SŠ „V. Nazor“ Čabar će na temelju odluke 
ravnatelja za radno mjesto nastavnika/ce biologije raspisati natječaj.  
Ad 10) Donosi se Školski kurikulum za 2018./2019. šk. godinu.  
Ad 11) Donosi se Godišnji plan i program rada škole za 2018./2019. šk. godinu. 
Ad 12) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 
 
 
 
 

 


