
ZAKLJUČCI 

 

sa 26. sjednice Školskog odbora Gimnazije Antuna Gustava Matoša, održane dana 17. 

listopada 2022. godine, sukladno članku 46. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 

2197/01-380/1-6-19-10, od 2. srpnja 2019. godine) elektronskim putem.  

Sjednica je započela 17. listopada 2022. godine s početkom u 08:00 sati i završetkom 

u 20:00 sati. 

Svi članovi Školskog odbora su dobili na svoje e-mail adrese poziv i materijale za 

navedenu sjednicu.  

Na sjednicu se odazvalo sedam (7) od sedam (7) članova. 

 

Ad-1) Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Školskog odbora. 

Zaključak: 

U Usvaja se zapisnik 25. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad-2) Suglasnost za sklapanje radnog odnosa sa K.H.Š., magistrom edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti, na radno mjesto nastavnice Hrvatskog jezika,  na 

nepuno radno vrijeme od 16 sati rada tjedno do 31. kolovoza 2023. godine. 

Zaključak: 

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 31. kolovoza 

2023. godine, nepuno radno vrijeme od 16 sati rada tjedno s K.H.Š., mag. educ. 

hrvatskog jezika. 

 

Ad-3) Suglasnost za sklapanje radnog odnosa sa M.K., profesorom fizičke kulture, na 

radno mjesto nastavnika Tjelesne kulture,  na nepuno radno vrijeme od 3,6 sati rada 

tjedno do 31. kolovoza 2023. godine. 

Zaključak: 

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 31. kolovoza 

2023. godine, nepuno radno vrijeme od 3,6 sati rada tjedno s M.K., profesorom fizičke 

kulture. 

 

Ad-4) Zaduženje I.L., magistre edukacije geografije i povijesti, sa dva sata nastave 

Povijesti prekovremeno do 31. kolovoza 2023. godine, na znanje. 

Zaključak: 

Prima se na znanje obavijest o zaduženju I.L. sa dva sata nastave Povijesti 

prekovremeno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine. 

 

Ad-5) Zaduženje L.D., magistre njemačkog jezika i književnosti, sa jednim satom 

nastave Njemačkog jezika prekovremeno do 31. kolovoza 2023. godine, na znanje. 

Zaključak: 

Prima se na znanje obavijest o zaduženju L.D. sa jednim satom nastave Njemačkog 

jezika prekovremeno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine. 

 

Ad-6) Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine. 

Zaključak: 

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. 

 

Ad-7) Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. 

godinu. 



Zaključak: 

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu. 
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