
Gimnazija Vladimira Nazora 

Zadar 

3. ožujka 2015. god. 

 

Zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora 

 

Mjesto održavanja sjednice: Školska knjižnica 

Vrijeme održavanja sjednice: 13,30 sati 

Nazočni članovi ŠO:  Ana Bjeliš,  Anita Berghaus,  Suzana Matković, Ante Babić; 

Nenazočni:  Jadranka Nižić-Peroš, Nensi Segarić, Amalija Colić; 

Ostale osobe nazočne na sjednici ŠO: ravnatelj, tajnica 

 

Predsjednica Školskog odbora je, nakon što je utvrdila da postoji kvorum, predložila  

dnevni red.  

 

Dnevni red: (prilog 1.)  

Na prijedlog člana Školskog odbora Ante Babića izmjenjen je dnevni red te je 
imenovanje povjerenstva za otpis knjižnične građe izdvojeno kao posebna točka dnevnog 
reda.                                             

           1.   Verifikacija zapisnika  sa 14. sjednice Školskog odbora    
2.   Prijedlog Statuta 
3  Imenovanje Povjerenstva za otpis knjižnične građe 
4.   Razno 

  

Predloženi dnevni red jednoglasno  je prihvaćen. 
 

Ad 1.   Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa 14. sjednice Školskog odbora. 

Ad 2.   Ravnatelj je  upoznao članove Školskog odbora s prijedlogom Statuta (prilog 2.) 

koji je usklađen sa Zakonom o  izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnim i srednjim školama („Narodne novine“ br. 152/14).  Prijedlog Statuta dostavljen 

je svim članovima Školskog odbora.  

Na predloženi Statut nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.   

Zaključak: Prijedlog Statuta jednoglasno je usvojen od strane prisutnih članova 

Školskog odbora.  

Statut će se dostaviti osnivaču na suglasnost.      



Ad 3.   Školski odbor  je, na prijedlog ravnatelja, donio odluku o imenovanju  Povjerenstva 

za otpis knjižnične  građe školske knjižnice. (prilog 3.)                                                                                                                                                     

Za članove Povjerenstva  imenuju se :                                                                                                                               

- Ante Prtenjača                                                                                                                                                  

- Zdenka Rogić                                                                                                                                                        

- Senka Brkulj                                                                                                                                                        

Odluka o imenovanju Povjerenstva za otpis knjižnične  građe školske knjižnice   sastavni 

je dio ovog  zapisnika. ( prilog 4.)                                                                                                                                                    

Ad 4. Pod točkom  razno  Ravnatelj  je izvijestio članove Školskog odbora da je naša 

škola od 26. veljače do 3.ožujka 2015.godine bila domaćin Županijskih  natjecanja  iz  

stranih jezika.  Na izvješće ravnatelja nije bilo primjedbi. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, predsjednica je zaključila sjednicu.                                       

Sjednica je završila u 13,55. 

 

Zapisničar:                                                             Predsjednica Školskog odbora: 

  


