
EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA 

Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 

KLASA: 003-06/19-01/01 

URBROJ: 238-31-57-19-05-12 

Velika Gorica, 4. rujna 2019. 

 

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora 

održane 4. rujna 2019. 

 
I. 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik s prošle sjednice. 

 

II. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Financijskog izvješća- polugodišnji obračun za 

razdoblje od 1.1.2019.- 30.06.2019.g. 

III. 
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju  Izmjena i dopuna Financijskog plana za 

2019.g.(Rebalans) s obrazloženjem. 

 

IV. 

a) Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici da na radnom 

mjestu pomoćnika u nastavi- određeno nepuno radno vrijeme, zasnuje radni odnos sa Silvijom 

Šuker i s  Katarinom Grđan svaka s 35 sati tjedno. 

b) Školski odbor na prijedlog ravnateljice jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici da na radnom mjestu nastavnika povijesti, neodređeno- nepuno radno vrijeme, 

poveća satnicu za 2 sata nastave tjedno povijesti  i zasnuje radni odnos za još 2 sata nastave ( 

ukupno 19 sati nastave- 34 sata tjedno) s Ivanom Veljačom, prof.povijesti koji radi na 

neodređeno nepuno radno vrijeme. 

c) Školski odbor na prijedlog ravnateljice jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici na radnom mjestu nastavnika njemačkog jezika i etike, neodređeno- nepuno radno 

vrijeme, poveća satnicu za 2 sata nastave tjedno etike i zasnuje radni odnos za još 2 sata 

nastave tjedno ( ukupno 16 sati nastave tjedno-30 sati rada tjedno) s Gordanom 

Gerhardinger Šipek, prof. njemačkog jezika i filozofije koja radi na neodređeno nepuno 

radno vrijeme.. 

d) Školski odbor na prijedlog ravnateljice jednoglasno donosi Odluku o davanju suglasnosti 

ravnateljici da da   na radnom mjestu nastavnika hrvatskog jezika poveća satnicu za 8 sati 

nastave tjedno ( ukupno 16 sati tjedno) do punog radnog vremena na neodređeno  i zasnuje 

radni odnos za još 8 sati nastave tjedno – 16 sati tjedno sa Sanjom Mirenić, prof. hrvatskog 

jezika koja radi na neodređeno nepuno radno vrijeme. 

 

V. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o upisu polaznika u program obrazovanja odraslih u šk.god. 

2019/2020. 

i to u: 

  Program prekvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST 

- završena srednja škola u četverogodišnjem  trajanju 
- 4. godina ( doškolovanje)- završena srednja škola u trogodišnjem trajanju 
- ukupno 48 polaznika 

 

VI. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o naknadi troškova obrazovanja odraslih u šk. god. 

2019/2020. 



 

 

VII. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za primanje prijava i upis 

polaznika u programe obrazovanja odraslih šk.god.2019./2020. 

 

VIII. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku da se za osiguranje učenika u školskoj godini 2019/2020. 

kao najpovoljnija  izabere ponuda EUROHERC osiguranja s premijom od 30,00 kuna. 

 

IX. 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku da Roditelji učenika 1. 2. 3. i 4. razreda mogu sudjelovati ( 

ukoliko to žele) u donacijama u iznosu od 50,00 kuna po učeniku za poboljšanje učeničkog i školskog 

standarda. Roditelji učenika biti će obaviješteni o prikupljenim donacijama i utrošenim sredstvima . 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora 

        Vesna Ban, prof., v.r. 

 


