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Z A K L J U Č C I 

 

28. sjednice Školskog odbora Gimnazije Jurja Barakovića 

održane 23. studenoga 2016.  

d n e v n i   r e d: 

 

1. Izvješće o provedenom dopunskom izboru i imenovanom članu Školskog odbora 

Gimnazije Jurja Barakovića iz reda roditelja. 

2. Verificiranje mandata imenovanog člana Školskog odbora Gimnazije Jurja 

Barakovića iz reda roditelja na dopunskim izborima. 

3. Ovjera zapisnika 27. sjednice Školskog odbora od 29. rujna 2016. godine. 

4. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu – rebalans 2 

5. Usvajanje financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - natječaji 

7. Razno 

 

Ad 1.) Izvješće o provedenom dopunskom izboru i imenovanom članu Školskog 

odbora Gimnazije Jurja Barakovića iz reda roditelja. 

Prihvaćeno Izvješće o provedenom dopunskom izboru i imenovanom članu Školskog 

odbora Gimnazije Jurja Barakovića iz reda roditelja, gospodina Marinka Bakmaza. 

 

Ad 2.) Verificiranje mandata imenovanog člana Školskog odbora Gimnazije 

Jurja Barakovića iz reda roditelja na dopunskim izborima. 

Verificiran mandat gospodina Marinka Bakmaza, novog člana Školskog odbora 

Gimnazije Jurja Barakovića iz reda roditelja koji nije radnik Škole. 

 

Ad 3.) Ovjera zapisnika 27. sjednice Školskog odbora od 29. rujna 2016. godine. 

Bez rasprave i primjedbi Zapisnik 27. sjednice Školskog odbora od 29. rujna 2016. 

godine ovjerovljen je jednoglasno. 

 

Ad 4.) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu – rebalans 2 

Usvojen rebalans financijskog plana za 2016. godinu.   

 

Ad 5.) Usvajanje financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu 
Usvojen  financijski plan za 2017. godinu  i projekcija za 2018. i 2019. godinu 

 

Ad 6.) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa -  natječaj 
1. Engleski jezik – puna norma – neodređeno radno vrijeme 

2. Engleski i talijanski jezik – 5 nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena, na neodređeno radno vrijeme 

Školski odbor je upoznat s prijavama kandidata na ova dva (2) natječaja i s podatkom 

o prijavi na natječaje osobe s 100% invalidnošću i zakonskim odredbama. 

Upravo stoga,  Školski odbor prihvatio je izvješće ravnatelja o svim poduzetim 

radnjama u svezi što boljeg iznalaženja rješenja za raspisane natječaje iz engleskog 

jezika, te engleskog i talijanskog jezika i donesenoj Odluci ravnatelja o neizboru 

kandidata prijavljenih na navedena radna mjesta. 

 

3. Hrvatski jezik – 12 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena, na neodređeno radno vrijeme -   
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Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Katarinu 

Matek, prof. hrvatskog jezika,  

 

 

4. Filozofija i povijest – 14 nastavnih sati tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog 

vremena, na neodređeno radno vrijeme -   

Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za Elvisa 

Čavića, prof. filozofije i povijesti. 

 

Ad 7.) Razno 

 

a) Na osnovu dostavljene zamolbe Kluba za skokove u vodu „Zadar“ i prijedloga 

ravnatelja, prihvaća se reorganizacija rasporeda izvođenja nastave  prof. Šime 

Perića za nastavni predmet TZK, uz poštivanje svih pedagoških uvjeta. 

b) Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora o dobivenoj suglasnosti od strane 

Ministarstva za zasnivanje radnog odnosa za psihologa – pola radnog vremena – 

neodređeno radno vrijeme. Razgovarao je zaposlenicom Škole, koja je ispunjava 

uvjete za ovo radno mjesto, o nastavku izvođenja nastave iz nastavnog predmeta 

psihologija i raspoređivanju na radno mjesto psihologa za pola radnog vremena. U 

tom slučaju za, voditelja smjene rasporedila bi se druga osoba. 

c) Članovi Školskog odbora upoznati  su i pozvani na obilježavanje 150-te obljetnice 

Škole, u četvrtak 1. prosinca 2016. godine u 11,00 satu u Kazalištu lutaka Zadar. 

d) Članovi Školskog odbora upoznati su i s nabavom novih računala za izvođenje 

dodatne i dopunske nastave iz programa „Cad dizajn“, koji će izvoditi prof. Nino 

Mencl za učenike četvrtih razreda u ovoj školskoj godini. Cilj Škole je omogućiti 

svim zainteresiranim učenicima pohađanje dodatne i dopunske nastave iz ovog 

programa, te prepoznatljivost Škole u području novih tehnologija. 

 

 

KLASA: 602-03/16-04/06      

URBROJ: 2198-1-58-16-03 

Zadar, 23. studenoga 2016. godine      

 

    

 

 

 

 


