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X. gimnazija „ Ivan Supek “ 

Klaićeva 7, Zagreb 

 

Školski odbor 

 

KLASA: 003-06/18-01/03 

URBROJ: 251-102-02-18-2 

 

Zagreb, 9. srpnja 2018. 

 

IZVOD  

 iz zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora   

održane dana 9. srpnja 2018. godine s početkom u 16.45 sati 

 

Sjednici Školskog odbora prisustvovalo je 5 članova Školskog odbora, što je dovoljno za 

pravovaljano odlučivanje.  

Zapisničar: D.G. 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora i predložila sljedeći Dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s 10. Sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja 
3. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 
4. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora 
5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 
6. Upućivanje na procjenu radne sposobnosti 
7. Razno 
 

AD 1. 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 10. sjednice Školskog odbora. 
 
AD 2. 
Školski odbor je jednoglasno donio odluku o usvajanju polugodišnjeg financijskog izvještaja. 
 
AD 3. 
Školski odbor je s 3 glasa PRITIV i 2 glasa ZA odbio usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti 
osobnih podataka. 
 
AD 4. 
Školski odbor je s 3 glasa ZA i 2 glasa PROTIV usvojio Pravilnik o korištenju sustava video 
nadzora. 
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AD 5. 

Školski odbor je jednoglasno donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje 

radnog odnosa na određeno vrijeme sa: 

1. Lj. M., spremačica, na određeno, puno radno vrijeme do zaprimanja suglasnosti MZO koja 

je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najduže 60 dana od sklapanja ugovora o radu 

2. M. K., spremačica, na određeno, puno radno vrijeme do zaprimanja suglasnosti MZO koja 

je preduvjet za raspisivanje natječaja, a najduže 60 dana od sklapanja ugovora o radu 

3. M. K., nastavnica hrvatskoga jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme,  

( 20 radnih sati ) do zaprimanja suglasnosti GUOKS-a koja je preduvjet za raspisivanje 

natječaja, a najduže 60 dana od sklapanja ugovora o radu. 

 

AD 6. 

Školski odbor odlučio je s četiri glasa ZA i jednim glasom PROTIV da se odluka o upućivanju 
na procjenu radne sposobnosti I. P. donese na idućoj sjednici ŠO. 
 

AD 7. 

Nije bilo nikakve rasprave. 

 

Sjednica je završila u 18.20 sati. 

 

 

 

           Zapisničar                                                                        Predsjednica Školskog odbora 

           v.r. D. G.                                                                                      v.r. LJ. E. V., prof.                         

                                                                                                                        

 

 


