
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora od 16.4.2018. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Školskog odbora od 26. veljače 2018. godine, 
2. Izvješće ravnatelja o nadzoru prosvjetne inspekcije obavljenom dana 12. siječnja 

2018. godine u SŠ „Vladimir Nazor“ Čabar, 
3. Usvajanje Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole dijelu 4.2.4. koji 

se odnosi na Plan rada ravnatelja, izvjestitelj: ravnatelj, 
4. Tihana Zbašnik, suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto stručne suradnice-

školske knjižničarke, na nepuno, određeno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno, 
do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne 
dulje od 60 dana, izvjestitelj: ravnatelj 

5. Razno.  
 

Na prijedlog zamjenice predsjednice Školskog odbora, Ane Matrljan, prof. dnevni red se 

nadopunjuje točkama 5. i 6. koje glase: 

„ 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu, 
6. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu.“ 

 
Točka 5. „Razno“ postaje točkom 7. dnevnog reda. 
 
Zaključci: 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora od  26. veljače 2018. godine. 

Ad 2) Ravnatelj je izvijestio Školski odbor o nadzoru prosvjetne inspekcije u SŠ „Vladimir 

Nazor“ Čabar koji je obavljen dana 12. siječnja 2018. godine. 

Ad 3) Usvojena je Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada škole u dijelu 4.2.4. 

koji se odnosi na Plan rada ravnatelja. 

Ad 4) Ravnatelju je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tihanom Zbašnik, mag. 

educ. philol. croat. na određeno, nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno, do 

zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 

dana. 

Ad 5) Usvojen je prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu. 

Ad 6) Usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu. 

Ad 7) Ravnatelj je nazočne izvijestio o obnovi zgrade škole. Drugih pitanja i prijedloga nije 

bilo. 

 

 

 

 


