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DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o imenovanju ravnateljice Škole 
3. Davanje suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora s odabranim 
ponuđačem za izvođenje uređenja školskog zemljišta po završenom 

postupku jednostavne nabave 
4. Davanje suglasnosti ravnateljici za raspisivanje natječaja za upis 

polaznika u srednjoškolsko obrazovanje odraslih u šk. godini 
2017./2018. 
5. Davanje suglasnosti ravnateljici za raspisivanje natječaja za najam 

sportske dvorane 
6. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje ugovora o partnerstvu 

na projektu s udrugom URIP 
7. Izvješće o prestanku ugovora o radu vanjskog suradnika 
8. Davanje suglasnosti ravnateljici  za  sklapanje aneksa ugovora o radu 

s radnicom koja  odlazi u punu starosnu mirovinu s pravom korištenja 
rada do polovice radnog vremena od 1. 9. 2017. godine 
9. Razno 

 

Ad 1 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju zapisnika s 

prošle sjednice Školskog odbora održane 6. lipnja 2017. godine. 

 ODLUKE 

s desete (2017. god.) sjednice ŠKOLSKOG ODBORA 

GOSPODARSKE ŠKOLE VARAŽDIN 



Ad 2  

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o imenovanju  

Katice Kalogjera Novak ravnateljicom Škole 

 

Ad 3 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za sklapanje 

ugovora s odabranim ponuđačem za uređenje školskog zemljišta po 

završenom postupku jednostavne nabave 

 

Ad 4 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnosti ravnateljici za raspisivanje 

natječaja za upis polaznika u srednjoškolsko obrazovanje odraslih u šk. 

godini 2017./2018. 

 

Ad 5 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za raspisivanje 

natječaja za najam sportske dvorane 

Ad 6 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost ravnateljici za 

potpisivanje ugovora o partnerstvu na projektu s udrugom URIP 

Ad 7 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno prihvaća izvješće o prestanku ugovora 

o radu vanjskog suradnika 

 



Ad 8 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje su suglasnosti ravnateljici za 

sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicom koja odlazi u punu 

starosnu mirovinu s pravom korištenja rada do polovice radnog 

vremena od 1. 9. 2017. godine 

 

 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG 

   ODBORA 

 

Sandra Cikač Tomislav Purgarić 

 

 

 

 

 

 


