
 
Z A K L J U Č C I 

 
s  39. sjednice Školskog odbora Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole, Varaždin 

 održane dana 27.02.2020. godine 
  
Nazočni:  Zvonimir Lončar, Danijela Đurić, Darko Detelj, Radovan Radiković i Petra Geček 
 
Odsutni: Mario Svrta i Dalibor Perši – opravdali izostanak  
 
Ostali prisutni: Vesna Vrček – ravnateljica i Mladen Banić- voditelj računovodstva 
 
Zapisničar: Jasminka Biškup  
 
Predsjedavatelj sjednice: Zvonimir Lončar  
 
Početak sjednice: 13:15 sati 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora 
 
2. Financijsko izvješće poslovanja škole za razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine 
    i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Škole 
    Referent: ravnateljica  i voditelj računovodstva  
 
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana poslovanja Škole za 2019. godinu 
   Referent: voditelj računovodstva  
 
4.  Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  
     Referent: ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada škole i dopuni   
    Školskog  kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. 
    Referent: ravnateljica 
      
Ad.1.  
Školski odbor prihvatio je zapisnik s 38. sjednice.  
 
Ad.2.  
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Financijskog izvješća poslovanja Škole za 
razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine i Odluku o raspodjeli rezultata Škole. 
 
Ad.3.  
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana 
poslovanja Škole za 2019. godinu. 
 
Ad.4 
Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa: 
- na temelju natječaja objavljenog 07.02.2020. godine za radno mjesto nastavnika graditeljske 
skupine predmeta na određeno i nepuno radno vrijeme s Vugrinec Miroslavom, 
- na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do dobivanja/uskrate suglasnosti 
MZO odnosno popunjavanja radnog mjesta temeljem natječaja ili na drugi popisani način, ali ne dulje 
od 60 dana za radno mjesto nastavnice prehrambene skupine predmeta na nepuno radno vrijeme s 
Anom Borko i za radno mjesto spremačice na puno radno vrijeme s Matejom Jurak.  
 
Ad.5. 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana i programa rada škole i 
Odluku o dopuni Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. 
 


