
 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SASTANKA 

 

 

Predsjedavatelj: 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora  
Ivana Marin-Garac, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 11. sjednica Školskog odbora 

 

1. 
Mjesto: 

Prirodoslovna i grafička škola 
Rijeka 

Početak: 17.15 

Dan i 
datum: 

utorak, 5. listopada 2021. Završetak: 18.05 

 

 
2. 

 
Prisutni: 

 
Ivana Marin-Garac, predstavnica Nastavničkog vijeća, predsjednica 
Školskog odbora 
Tanja Šego Miketa, predstavnica radnika, zamjenica predsjednice  
Anja Del Vechio, predstavnica Vijeća roditelja 
Ivo Matić, predstavnik Osnivača 
Petar Petrinić, predstavnik Osnivača 
 
Ravnatelj Radenko Bradić  
Štefanić Hlača Iva, tajnica (zapisničarka)  
 

 

3. Odsutni: Goran Gotlibović predstavnik Nastavničkog vijeća  
Đuro Dragosavac, predstavnik Osnivača 
oboje opravdali izostanak 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red: 

 
Predloženi Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 10. e-sjednice 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2020./2021.  
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2021./2022, na prijedlog Nastavničkog vijeća  
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku 
godinu 2021./2022. 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica 
nesretnog slučaja  
6) Donošenje III. Izmjena Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka 
nakon pribavljene prethodne suglasnosti Osnivača  
7) Utvrđivanje Pročišćenog teksta Statuta 
8) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje 
radnog odnosa na neodređeno vrijeme s vjeroučiteljem Josip David 
Nemirom i informacije u vezi promijenjenog radnog vremena pojedinih 
nastavnika    



9) Promjena u načinu potrošnje prenesenog viška prihoda za 2020. 
godinu 
10) Razno 
 
Utvrđeni Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 10. e-sjednice 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2020./2021.  
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2021./2022, na prijedlog Nastavničkog vijeća  
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku 
godinu 2021./2022. 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica 
nesretnog slučaja  
6) Donošenje III. Izmjena Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka 
nakon pribavljene prethodne suglasnosti Osnivača  
7) Utvrđivanje Pročišćenog teksta Statuta 
8) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje 
radnog odnosa na neodređeno vrijeme s vjeroučiteljem Josip David 
Nemirom i informacije u vezi promijenjenog radnog vremena pojedinih 
nastavnika    
9) Razno 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad 1.  

 
Predsjednica Školskog odbora Ivana Marin-Garac, prof. utvrđuje da je poziv za 11. sjednicu s 
predloženim Dnevnim redom i materijalima za sjednicu poslan članovima 28. 9. 2021.    
 
Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da je nazočno pet članova, što je većina od ukupnog 
broja članova i postoji potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje na ovoj sjednici. 
 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednica Školskog odbora započinje sjednicu.   
 
Predsjednica obavještava članove da voditeljica računovodstva nije bila u mogućnosti 
pripremiti materijale za točku 9. Dnevnog reda te se predlaže o ovoj točki raspravljati i odlučivati 
na sljedećoj sjednici, s čime se svi članovi slažu. Drugih prijedloga za izmjenom i dopunom 
Dnevnog reda nije bilo.    
   
Na temelju predloženog Dnevnog reda koji je naznačen u pozivu na sjednicu, članovi 
jednoglasno utvrđuju Dnevni red bez točke 9. i predsjednica Školskog odbora proglašava 
utvrđeni Dnevni red:   
 
1) Usvajanje zapisnika s 10. e-sjednice 
2) Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2020./2021.  
3) Odluka o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./2022, na prijedlog 
Nastavničkog vijeća  
4) Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./2022. 
5) Odluka o odabiru osiguravatelja za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja  
6) Donošenje III. Izmjena Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka nakon pribavljene 
prethodne suglasnosti Osnivača  
7) Utvrđivanje Pročišćenog teksta Statuta 
8) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na 
neodređeno vrijeme s vjeroučiteljem Josip David Nemirom i informacije u vezi promijenjenog 
radnog vremena pojedinih nastavnika    
9) Razno 
 
Prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima Dnevnog reda redoslijedom koji je utvrđen 
u Dnevnom redu.  
 
 

 Zaključak  Zadužena osoba Rok 



1. Jednoglasno se utvrđuje Dnevni red.  
 
2. Usvaja se zapisnik s 10. e-sjednice, jednoglasno 

/ / 

Ad 2.  

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Prihvaća se Izvješće ravnatelja za školsku godinu. 
2020./2021.  

/ / 

Ad  3. i 4. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

1. Donosi se Školski kurikulum za šk. god. 
2021./2022. 
 
2. Donosi se Plan i program rada za šk. god. 
2021./2022.  
  

/ / 

Ad  5.  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Prihvaća se ponuda za osiguranje učenika od 
posljedica nesretnog slučaja Euroherc osiguranja 
d.d., po godišnjoj premiji od 30 kn/učeniku koja se 
plaća iz iznosa za povećane troškove 
obrazovanja. 

/ / 

Ad 6. i 7.  

  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

1. Donosi se Odluka o usvajanju III. izmjena 
Statuta Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka  
 
2. Utvrđuje se Pročišćeni tekst Statuta 
Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka  
 

/ / 

Ad 8.  

 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

1. Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje 
vjeroučitelja Josipa Davida Nemira na neodređeno 
vrijeme.  
 
2. Primaju se na znanje informacije o kadrovskim 
promjenama i promjenama radnog vremena 
pojedinih nastavnika.  
 
 

/ / 

Ad 9.  

 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Štefanić Hlača, dipl.iur.   

 

KLASA: 003-06/21-01/26 

URBROJ: 2170-56-08-21-03 

 
OB-004 


