
ZAPISNIK br.4 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ŽUPANJA 

Sjednica Školskog odbora u održana je 31. 8. 2017. godine  s početkom u 12,00 sati u prostorima 

zbornice Škole. 

Sjednici su nazočili: Marija Juzbašić i Ivica Živković, Branko Filipović i Ljiljana Parać. 

Gost – sudionik, ravnatelj Škole – Milidrag Marković, prof. 

Ad.1. 

Ravnatelj  je upoznao članove Školskog odbora sa obvezom donošenja odluke o raspisivanju natječaja 

za upražnjena radna mjesta u skladu sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi ZOOOSŠ („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 

126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i naputka MZOS od 26.7.2017. 

Obzirom da dvoje radnika škole odlazi u zasluženu mirovinu sa 31. kolovoza 2017. godine – Margita 

Dazgić i Ljupko Bilić – ukazala se potreba za zapošljavanjem radnika na upražnjena radna mjesta. 

Jedan dio satnice u predmetima koje su navedeni radnici predavali – kemija i TZK – bit će raspoređeni 

zaposlenim radnicima u školi koji imaju ugovor o radu na neodređeno-nepuno radno vrijeme. Za 

kemiju je to Višnja Jovanovac, magistra edukacije biologije i kemije i za TZK- Nada Androić, prof. 

Ostali dio satnice objavit će se kao potreba za zapošljavanjem na neodređeno – nepuno radno 

vrijeme i to: 

KEMIJA – 10msati nastave tjedno i 

TZK – 14 sati nastave tjedno 

Natječaj će biti objavljen 1. rujna 2017. godine i trajat ć osam (8) dana. 

Članovi ŠO jednoglasno su donijeli odluku o raspisivanju natječaja kako je predloženo 

Ad.2. 

Ravnatelj je upoznao članove školskog odbora sa aktivnostima koje školu očekuju početkom nastavne 

godine (4.rujna 2017. godine). 

Predsjednik ŠO, Ivica Živković, najavio je slijedeću sjednicu već u prvom tjednu nastavne godine, a 

radi rješavanja pristiglih zamolbi na natječaj koji će biti objavljen. 

Dodatnih pitanja i prijedloga nije bilo. 

Predsjednik Školskog odbora zaključio je rad sjednice u 12,30 sati. 

 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:    ZAPISNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Ivica Živković, prof.      Ljiljana Parać, prof. 

_____________________________    ____________________________ 


