
ŠKOLA: 

 

KLASA:  

URBROJ:   

 

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE  

ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Datum održavanja sjednice:  Vrijeme početka sjednice:   

Mjesto održavanja sjednice:  

Na sjednici su nazočni:  

 

 

 

 

Sa sjednice su opravdano odsutni:  

 

Sa sjednice su neopravdano odsutni: 

 

Popis osoba koji nisu članovi, a prisustvuju sjednici:  

 

Predsjedavatelj sjednice:  Zapisničar: 

Utvrđivanje kvoruma:  

 

 

Predsjedavatelj predlaže slijedeći dnevni red: 

Dnevni red sjednice:  

1. Usvajanje zapisnika o radu 20. sjednice Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnosti v.d. ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa na temelju javnog natječaja 
za radno mjesto učitelja/ice gitare na puno neodređeno vrijeme. (Izvjestitelji: tajnica i v.d. ravnatelja) 

3. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu participacije roditelja skrbnika učenika/ica za školsku godinu 
2022./2023.) 

4. Razno 

11.04.2022. 13,00 sati 

Galerija glazbene škole 

Mira Đukić Milašević, Ivan Bartulović i Sanja Ilić 

 

 

 

 Davor Jelavić Šako, v.d. ravnatelja 

 

Zvonko Močić, dr. med. 

007-04/22-02/2 

2155-1-12-04-21-1 

Gordana Mandalinić-Tičinović 

Prisutno 4 / 7 članova. 
Mogu se donositi 
pravovaljane odluke 
 

Osnovna glazbena škola 
„Lovro pl. Matačić“ Omiš 

 

Zvonko Močić, Vanda Ferić, Gordana Mandalinić-Tičinović, Paula Tomas 



Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

Tijek sjednice po točkama dnevnog reda:  

Ad 1.  

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV usvajanja zapisnika 20. sjednice 
Školskog odbora.  

REZULTATI GLASANJA: 4/4 prisutnih članova su  ZA 

ZAKLJUČAK: Usvaja se zapisnika o radu 20. sjednice Školskog odbora. 

Ad 2.  

Tajnica izvještava o postupku zapošljavanja učitelja gitare, te obavještava da je zaprimljena samo jedna 
prijava to jest prijava Bojana Nikolića koji ispunjava sve formalne uvjete. Naglašava da je procedura 
vezana za zapošljavanje protekla u skladu sa Pravilnikom i Zakonom, te da v.d. ravnatelja predlaže 
Bojana Nikolića za učitelja gitare.  

V.d. ravnatelja traži suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje Bojana Nikolića na radno mjesto 
učitelja gitare na puno radno vrijeme na neodređeno. 

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV davanja suglasnosti v.d. ravnatelju za 
zapošljavanje Bojana Nikolića na radno mjesto učitelja gitare 

REZULTAT GLASOVANJA:      4/4 članova su ZA  

ZAKLJUČAK: Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Bojana Nikolića na radno mjesto učitelja 
gitare. 

Ad 3. 

V.d. ravnatelja predlaže da participacija roditelja/skrbnika bude ista kao prethodnih godina. 

Članovi školskog odbora se slažu. 

Predsjedavatelj pita jesu li članovi ZA, SUZDRŽANI ili PROTIV donošenja Odluke o iznosu 
participacije roditelja skrbnika učenika/ica za školsku godinu 2022./2023. Kako je navedeno u tekstu 
prijedloga Odluke koji prileži pozivu na sjednicu. 

REZULTAT GLASOVANJA:      4/4 članova su ZA  

ZAKLJUČAK: Donosi se prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja skrbnika učenika/ica za 
školsku godinu 2022./2023. kako je navedeno u tekstu prijedloga Odluke koji prileži pozivu na sjednicu. 

Nema pitanja, nema prijedloga. 

Završeno u 13,30 sati. 

 

Potpis predsjedavatelja sjednice         Potpis zapisničara sjednice:  

__________________________      _________________________ 

     Zvonko Močić, dr. med.                                               Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 
 


