SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/20-06/02
Urbroj: 2147-20-06-20-2
Makarska, 04. veljače 2020. god.

Z A P I S N I K
DVADESETŠESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 04. veljače 2020. g. u 10,45 sati.
Mjesto: kabinet informatike, uč. br. 17
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović, M. Maslać, M. Mustapić i Ž. Matić.
Odsutni: P. Talajić.
Ostali: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio i utvrdio postojanje kvoruma za rad Odbora predsjedavajući Mario Puharić.
Predložio je točke dnevnog reda kao što su predložene što su članovi Odbora jednoglasno prihvatili, te je
utvrđen dnevni red kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 25. sjednice
Zahtjev ravnatelja za prethodnom suglasnošću
Otvaranje prijava po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja
Razno

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 25
sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike.
Zapisnik 25 sjednice je jednoglasno usvojen.
AD2) Ravnatelj je kratko obrazložio svoje zahtjeve za zasnivanje radnog odnosa, nakn čega su članovi
odbora iste i dali, i to za zasnivanje radnog odnosa sa:
- Čedomilom Šimićem, dipl. ing. el. na određeno do povratka mjenjane bnastavnice s porodiljnog i
- Danijelom Turić, prof. hrvatskog jeziak na određeno do povratka mjenjane nastavnice s bolovanja.
AD3) Predsjedatelj sjednice je konsatirao da je na raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
pristigla jedna prijava i potom pristupio njenom otvaranju.
Nakon otvaranja ponude predsjedatelj je utvrdio da je jedina prijava zaprimljena od gospodina Momira
Sumića koji obavlja funkciju ravantealja u tekućem mandatu.
Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je g. Sumić priložio sve potrebno prema uvjetima
natječaja i da se njegova prijava može uputiti u daljnju proceduru. Za takav zaključak članovi Odbora su
se jednoglasno izjasnili.
Ad4). Kako nije bilo prijedloga pod točkom razno predsjedatelj je sastanka zaključio.
Sastanka je zaključen u 11,05 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

