ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET
ZAGREB, Ilirski trg 9

JAVNOST RADA

Rad Škole za klasični balet i tijela upravljanja je javan.
Škola za klasični balet izvješćuje javnost o svom radu preko web stranice i sredstava javnog
priopćavanja.
Na web stranici objavljuju se dnevni red i odluke sjednica Školskog odbora, opći akti,
nastavni plan i program, godišnji planovi i programi, izvješća o radu, financijski plan, plan
nabave, izvješće o izvršenju financijskog plana i plana nabave, unutarnje ustrojstvo, podaci o
zaposlenicima i kontakt podaci.
Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati
sjednicama Školskog odbora.
Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih
predstavnika na sjednici Školskog odbora najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoje ime i prezime, datum i mjesto rođenja, a pravne osobe su
dužne iste podatke navesti za osobu koja će biti nazočna sjednici.
Predsjednik Školskog odbora može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog
prostornih uvjeta.
U slučaju ograničenja broja osoba koje mogu prisustvovati sjednici, prisustvovanje se
određuje prema redosljedu prijava.
Zahtjev za prisustvovanje sjednici može se podnijeti:
- telefaksom na broj: 01 4851320
- elektroničkom poštom na adresu: skola@skolazaklasicnibalet.hr
- poštom na adresu: Škola za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9
Zahtjevi za prisustvovanje sjednici Školskog odbora obvezno se podnose putem obrasca:
Zahtjev za prisustvovanjem sjednici Školskog odbora, koji se nalazi na web stranici.
Radi potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Škole za klasični balet i Školskog
odbora mogu se davati službene izjave i održati konferencija za novinare.
Službene izjave o radu Škole za klasični balet daje ravnatelj ili osoba koju na to ovlasti
ravnatelj.
Službene izjave o radu Školskog odbora daje predsjednik Školskog odbora ili osoba koju na
to ovlasti predsjednik.
Sa sjednice ili dijela sjednice Školskog odbora može se isključiti javnost samo iznimno, u
slučajevima predviđenim posebnim zakonom ili aktima škole.
Članovi Školskog odbora ne smiju iznositi podatke koje saznaju na sjednici iz koje je
isključena javnost.
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