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GOSPODARSKA ŠKOLA 

V A R A Ž D I N  

Klasa: 003-06/16-01/1 

Urbroj: 2186-148-02-16-1 

Varaždin, 27. siječnja 2016. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnikasa šesnaeste sjednice Školskog odbora 

održane 29. prosinca 2015. 

2. Prihvaćanje Završnog računa za 2015. godinu 

3. Izmjena Financijskog plana za 2016. godinu 

4. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu 

5. Donošenje Pravilnika o kućnom redu škole 

6. Plan upisa učenika u školskoj godini 2016./2017. 

7. Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa 

8. Razno 

 

  

      Ad 1 

ODLUKA 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio zapisnik sa ŠESNAESTE 

sjednice Školskog odbora održane 29. prosinca 2015. godine. 

 

Ad 2 

      ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno prihvaća Završni račun za 2015. godinu. 

 

Ad 3 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno prihvaća informaciju o izmjeni 

Financijskog plana za 2016. godinu. 

 

Ad 4 

  

ODLUKA 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio izmjene Plana nabave za 

2016. godinu. 
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Ad 5 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi Pravilnik o kućnom redu Škole. 

 

Ad 6 

ODLUKA 

 

Školski odbor jednoglasno prihvaća Plan upisa učenika u prve 

razrede u šk. godini 2016./2017. i to 12 razrednih odjela: 

 

 ekonomska gimnazija – 1 razredni odjel 

 turistička gimnazija – 1 razredni odjel 

 ekonomist - 2 razredna odjela 

 poslovna tajnica – 1 razredni odjel 

 upravni referent – 1 razredni odjel 

 komercijalist – 1 razredni odjel 

 hotelijersko-turistički tehničar – 1 razredni odjel 

 prodavač – 1 razredni odjel 

 kuhar – 1 razredni odjel 

 konobar – 1 razredni odjel 

   24 učenika po razrednom odjelu 

 administrator (učenici s teškoćama u razvoju) – 1 razredni 

odjel, 10 učenika u razrednom odjelu. 

 

Ad 7 

ODLUKA 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: 

 

 nastavnika ekonomske grupe predmeta 

 nastavnika informatike 

 nastavnika likovne umjetnosti 

 nastavnika hrvatskog jezika 

 stručnog suradnika psihologa 

 stručnog suradnika pedagoga 

 stručno osposobljavanje za tajnika škole 

 stručno osposobljavanje za rad u računovodstvu škole. 
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Ad 8 

Razno 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za završetak stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Vedrana 

Radovana s danom 31. 1. 2016. godine. 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za sporazumni raskid 

ugovora sa pomoćnikom u nastavi Stjepanom Korenom s danom 31. 

1. 2016. godine. 

 

 

 

ODLUKA 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku da će se u idućoj šk. godini 

(šk. god. 2016./2017.) nastava za sve druge razrede održavati u 

poslijepodnevnoj smjeni, tako da prvi diočetverogodišnjih drugih 

razreda ima nastavu poslijepodne u prvom polugodištu, a drugi dio u 

drugom polugodištu. 

 

  

 

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG  

  ODBORA 

 

  Tomislav Purgarić 

 

 

 

 

 

 


