ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET
ZAGREB, Ilirski trg 9
Klasa: 601-01/17-01/14
Urbroj: 251- 99-01-17-36
Zagreb, 19. svibnja 2017. godine
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, Zagreb,
održane 19. svibnja 2017. godine u 12.00 sati.
Prisutni članovi Školskog odbora: IGOR SEDMAKOV, ANA SAMOVOJSKA, SAŠA GRUNČIĆ,
SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ, MARIJA ŠARIĆ, MATEJ DOREŠIĆ, VESNA
PODUŠKA FARKAŠ
Zapisničar: VESNA PERAK
Gospođica Ana Samovojska, predsjednica Školskog odbora, otvara sjednicu Školskog odbora
Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne, želi im dobrodošlicu i uspješan rad.
Utvrđuje da su sastanku nazočni svi članovi Školskog odbora.
Predlaže slijedeći
Dnevni

red:

1. Potvrda odluka sa prethodne sjednice
2. Razgovor sa kandidatom za ravnatelja
3. Utvrđivanje liste kandidata za ravnatelja/cu
4. Razno
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
AD 1.
Odluka:
Potvrđuju se odluke i zaključci sa 2 sjednice Školskog odbora Škole za klasični balet, održane 15.
svibnja 2017. godine.
AD 2.
Gospođica Ana Samovojska poziva kandidata za ravnatelja Škole za klasični balet, gospodina
Marijana Sivoša na razgovor, o čemu se, sukladno članku 59. Statuta vodi poseban zapisnik.
Zapisnik će voditi član Školskog odbora Saša Grunčić.
AD 3.
Odluka:
I.Utvrđuje se izborna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja/ce
Škole za klasični balet na osnovu natječaja objavljenog 20. travnja 2017. godine u dnevnim
novinama Večernji list, s rokom prikupljanja ponuda od 15 dana:
1. MARIJAN SIVOŠ
II. Lista kandidata iz točke I. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči škole.
III. Lista kandidata iz točke I. ove Odluke dostavlja se sa preslikom ponude kandidata
1. Nastavničkom vijeću
2. Zboru radnika
3. Vijeću roditelja
radi donošenja stajališta o kandidatu.
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IV. Školska tijela navedena u točki III. Odluke dužna su sazvati sjednicu u roku od 5 dana od dana
dostave utvrđene liste kandidata za ravnatelja.
V. Tijela navedena u toč. III. Odluke na sjednici tijela objavljuju rezultate glasovanja te o
rezultatima odmah dostavljaju pisani zaključak Školskom odboru.
AD 4.
Odluka:
Na osnovu članka 114. stavak 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17),
daje se suglasnost za zapošljavanje spremačice Ljubice Đaković Banović na određeno, puno radno
vrijeme od 24. svibnja do 14. lipnja 2017. godine (do kraja nastavne godine) umjesto spremačice
Andje Stanišak, koja koristi godišnji odmor prije odlaska u starosnu mirovinu 1. srpnja 2017.
godine.
Dovršeno u 13.25 sati

Zapisničar:

Predsjednica Školskog odbora:

VESNA PERAK

ANA SAMOVOJSKA
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