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Z A K L J U Č C I 

 

               27. sjednice Školskog odbora Gimnazije Jurja Barakovića održane 29. rujna 2016.  
 

d n e v n i   r e d: 

1. Ovjera zapisnika 26. sjednice Školskog odbora od 31. kolovoza 2016. godine 

2. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku 2016/17. godinu 

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku 2016/17. godinu 

4. Polugodišnje financijsko izvješće 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - 60 dana  

6. Aneks Ugovora 

7. Razno 

 

Ad 1.)  Ovjera zapisnika 26. sjednice Školskog odbora od 31. kolovoza 2016. godine. 

 Jednoglasno (za - 4 glasova) ovjeren je zapisnik 26. sjednice Školskog odbora od 31. 

kolovoza 2016. godine. 

   
Ad 2.) Školski kurikulum za školsku 2016/2017. godine – jednoglasno je usvojen  

 

Ad 3.) Godišnji plan i program rada za školsku 2016/2017. godine – jednoglasno je 

usvojen  

 Ad 4) Polugodišnje financijsko izvješće – jednoglasno prihvaćeno financijsko izvješće za 

period od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
 

Ad 5.) Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – do 60 

dana i to: 

 za Martinu Ratković, prof. hrvatskog jezika,  za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika 

puno radno vrijeme 

 za Matu Milića prof. povijesti, za radno mjesto nastavnika povijesti, nepuno radno 

vrijeme 

 Gordana Josifovskog, prof. filozofije, za radno mjesto nastavnika filozofije, nepuno 

radno vrijeme 

 

       Ad 6.)  Aneks Ugovora 

 Sukladno odredbama Uredbe vlade RH o nazivu radnih mjesta i koeficijentima složenosti 

posla u javnim službama izvršit će se usklađivanje radnog mjesta i obveza gosp. Zdravka Perića 

aneksom ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme. 

       

 Ad 7.)  Razno  

a) Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o imenovanju prof. Franjo Medunić za 

voditelja školskog sportskog društva Juraj Baraković za školsku 2016/17. godinu.  

b) Ravnatelj je ukratko objasnio članovima Školskog odbora problem koji je nastao vezano 

za fotokopirne strojeva i trenutno rješenje nabavkom bar jednog stroja za zbornicu. 

c) Ravnatelj je izvijestio članove Školskog odbora o uvođenju e-dnevnika u školskoj 

2016/17. godini i kabinetskoj nastavi. 

 

KLASA: 602-03/16-04/05       

URBROJ: 2198-1-58-16-02 

Zadar, 29. rujna 2016. godine       
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