
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora od 16.9.2016. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 8. srpnja 2016. godine, 
2. Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika na kraju školske godine i rezultatima državne 

mature 
3. Izvješće ravnatelja o rezultatima upisa u prvi razred za šk. godinu 2016./2017. 
4. Izvješće ravnatelja o potrebama za zaposlenicima za šk. godinu 2016./2017. 
5. Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (ne dulje od 60 dana) s 

Branimirom Piršićem za obavljanje nastave latinskog jezika kojemu ugovor o radu 
istječe 18.09.2016. 

6. Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (ne dulje od 60 dana) s 
Majom Vodanović za obavljanje nastave likovne umjetnosti. 

7. Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (ne dulje od 60 dana)   
s Bojanom Mihajlović za obavljanje nastave politike i gospodarstva i sociologije. 

8. Razno.  
 

Zaključci: 

Ad 1) Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 8. srpnja 2016. godine usvojen je 

jednoglasno. 

Ad 2) Ravnatelj je prisutne izvijestio o uspjehu učenika na kraju školske godine i rezultatima 

državne mature 

Ad 3) Ravnatelj je prisutne izvijestio o rezultatima upisa u prvi razred za šk. godinu 

2016./2017. 

Ad 4) Ravnatelj je prisutne izvijestio o potrebama za zaposlenicima za šk. godinu 

2016./2017. 

Ad 5) Jednoglasnom odlukom prisutnih ravnatelju je dana prethodna suglasnost za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme s Branimirom Piršićem na 60 dana za obavljanje 

nastave latinskog jezika. 

Ad 6) Jednoglasnom odlukom prisutnih ravnatelju je dana prethodna suglasnost za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme s Majom Vodanović na 60 dana za obavljanje nastave 

likovne umjetnosti. 

Ad 7) Jednoglasnom odlukom prisutnih ravnatelju je dana prethodna suglasnost za sklapanje 

ugovora o radu na određeno vrijeme s Bojanom Mihajlović na 60 dana za obavljanje nastave 

politike i gospodarstva i sociologije. 

Ad 8) Ravnatelj je prisutne izvijestio da je početkom šk. godine 2016./2017. u školu uveden 

e-Dnevnik. 

 

 



 

 


