
Srednja škola "Vladimir Nazor" Čabar 

Zaključci s 5. sjednice Školskog odbora od 29.09.2017. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Školskog odbora od 14. rujna 2017. godine, 
2. Izvješće ravnatelja o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave, 
3. Donošenje Školskog kurikuluma za 2017./2018. školsku godinu, 
4. Donošenje Vremenika izradbe i obrane završnog rada za 2017./2018. školsku 

godinu, 
5. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2017./2018. Školsku godinu, 
6. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja objavljenog od 13. do 

21. rujna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči 
Škole za popunu radnog mjesta nastavnik/ca biologije na neodređeno, nepuno radno 
vrijeme od ukupno 7 sati tjedno, 

7. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja objavljenog od 13. do 
21. rujna na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči 
Škole za popunu radnog mjesta nastavnik/ca talijanskog jezika na određeno, nepuno 
radno vrijeme od ukupno 15 sati tjedno-zamjena za bolovanje i rodiljni dopust, 

8. Tihana Zbašnik, suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno 
vrijeme od ukupno 40 sati tjedno, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu (zamjena 
nastavnice hrvatskog jezika, Danijele Peršić koja je na bolovanju od 27.9.2017.) do 
zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje 
od 60 dana, 

9. Stavljanje van snage odluke o imenovanju potpisnika na žiro-računu škole, 
10. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o kućnom redu Srednje škole "Vladimir 

Nazor" Čabar, 
11. Razno. 

 
Zaključci: 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora od 14. rujna 2017. godine.  
 
Ad 2) Svi izleti predviđeni Školskim kurikulumom 2016./2017. uspješno su realizirani, osim 
završnog izleta „Putujemo po RH“ koji nije realiziran. Maturalno putovanje Prag-Krakow 
uspješno je realizirano. 
 
Ad 3) Donesen je Školski kurikulum za 2017./2018. školsku godinu. 
 
Ad 4) Donesen je Vremenik izradbe i obrane završnog rada za 2017./2018. školsku godinu, 
 
Ad 5) Donesen je Godišnji plan i program rada škole za 2017./2018. školsku godinu, 
 
Ad 6) Ravnatelju je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s 
Dunjom Mačkić Vančina. 
 
Ad 7) Na natječaj za radno mjesto nastavnik/ca talijanskog jezika nije bilo prijava i natječaj će 
se ponoviti. 
 
Ad 8) Ravnatelju je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s 
Tihanom Zbašnik. 
 
Ad 9) Stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju potpisnika na žiro-računu škole od 25. 

listopada 2013. godine. 



Ad 10) Donesene su Izmjene i dopune Pravilnika o kućnom redu Srednje škole "Vladimir 

Nazor" Čabar. 

Ad 11) Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


