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REPUBLIKA HRVATSKA 
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GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN 
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DNEVNI RED: 

 

1.  Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 

2.  Verifikacija mandata novoizabranog člana Školskog odbora iz 

 Vijeća roditelja 

3.  Donošenje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda  

4.  Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 

 godinu 2020./ 2021. 

5.  Donošenje Školskog kurikuluma – razvojnog plana škole za 

 školsku godinu 2020./ 2021. 

6.  Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnoga odnosa po 

 objavljenim natječajima za nastavnike filozofske grupe predmeta, 

 hrvatskoga jezika, ekonomske grupe predmeta i matematike 

7.  Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa po 

 objavljenom natječaju za voditelja obrazovanja odraslih 

8.  Davanje suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa po 

 objavljenom natječaju za pomoćnike u nastavi učenicima s 

 teškoćama u razvoju 

9.  Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu 

ODLUKE 

s devete (2020. god.) sjednice ŠKOLSKOG ODBORA 

GOSPODARSKE ŠKOLE VARAŽDIN, ODRŽANE 12. 10. 

2020. 
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10. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za    

 školsku godinu 2019. / 2020. 

11. Razno 

  

 

Ad 1 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju zapisnika s prošle 

sjednice Školskog odbora održane 15. rujna 2020. godine 

 

 

 

Ad 2 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici  za verifikaciju mandata novoizabranog člana Školskog 

odbora iz Vijeća roditelja Ratku Ožega.  

 

Ad 3 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici za donošenje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda.  

 

 

Ad 4 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi  Odluku o davanju suglasnosti  

ravnateljici za donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole  

za školsku godinu 2020./ 2021. 
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Ad 5 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi  Odluku o davanju suglasnosti  

ravnateljici za donošenje Školskog kurikuluma – razvojnog plana škole  

za školsku godinu 2020./2021. 

                

Ad. 6 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa po objavljenim natječajima: 

- za radno mjesto nastavnik/ica filozofske grupe predmeta na 

određeno nepuno radno vrijeme (13 sati nastave tjedno i 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena) s Lukom Vincekom, 

magistrom edukacije povijesti i filozofije 

- za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika na određeno 

nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena) s Marinom Ivanović, magistrom 

edukacije hrvatskog jezika i književnosti 

- za radno mjesto nastavnik/ica hrvatskog jezika na neodređeno 

nepuno radno vrijeme (7 sati nastave tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena) s Marinom Ivanović, magistrom 

edukacije hrvatskog jezika i književnosti 

- za radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta 

(kompjutorska daktilografija, poslovna dokumentacija, 

poduzetništvo na djelu, praktična nastava) na određeno nepuno 

radno vrijeme (10 sati nastave tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena) s Martinom Katalenić, magistrom 

ekonomije 

- za radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta 

(knjigovodstvo, uvod u knjigovodstvo, uvod u poslovno upravljanje, 

globalno poslovno okruženje) na određeno puno radno vrijeme (22 

sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena) 

s Ivanom Zagrajski, diplomiranom ekonomisticom 
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- za radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta 

(kreativnost u poslovanju, praktična nastava, ekonomija) na 

neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sata nastave tjedno i 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena) s Marinom Viljevac, 

diplomiranom ekonomisticom 

- za radno mjesto nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta (poslovne 

komunikacije, osnove ekonomije i prava, marketing) na određeno 

nepuno radno vrijeme (11 sata nastave tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena) s Marinom Viljevac, diplomiranom 

ekonomisticom 

- za radno mjesto nastavnika/ce matematike (10 sati nastave tjedno i 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena) da se raspodijeli 

nastavnicima matematike kao redovni prekovremeni sat po 

godišnjem zaduženju. 

 

Ad 7 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa po objavljenom natječaju za radno 

mjesto voditelj/ica obrazovanja odraslih na određeno nepuno radno vrijeme 

od 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena s Martinom Katalenić. 

 

 

Ad 8 

 

             ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa po objavljenom natječaju za radno 

mjesto pomoćnik/ica u nastavi učeniku/ici s teškoćama u razvoju na 

određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno s Snježanom Dodić, 

Natašom Stančin i Jelenom Bamfič. 
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Ad 9 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donos Odluku o prihvaćanju  

izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu 

 

Ad 10 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa Škole za školsku godinu 2019./2020. 

 

 

ZAPISNIČAR                                      PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Martina Katalenić   Tomislav Purgarić 

 

 

 


