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Na osnovu članka 25. Statuta II. gimnazije, Školski odbor II.gimnazije na sjednici održanoj 
29. listopada 2019. donosi: 

 

ZAKLJUČAK 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

održane 29. listopada 2019. 

 
1. Verificiran je zapisnik 20. sjednice Školskog odbora od 03. listopada 2019.  

 
2. Školski odbor daje prethodne suglasnosti na prijedloge ravnatelja za zasnivanje radnih 
odnosa po natječaju raspisanom od 16.-24. rujna 2019. te natječaju od 07.-15. listopada 
2019. godine, a za radna mjesta kako slijedi: 
 
- Nastavnica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog 
tjednog radnog vremena - Marijeta Mandić, prof. matematike. 
- Nastavnica filozofije, logike i etike na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati 
ukupnog tjednog radnog vremena - Marina Vitković, prof. hrvatskog jezika i književnosti i 
filozofije. 
- Nastavnica talijanskog i engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme – 25 
sati ukupnog tjednog radnog vremena - Snježana Buić, prof. engleskog i talijanskog jezika 
i književnosti. 
- Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati 
ukupnog tjednog radnog vremena - Nenad Šunić, prof. kineziologije. 
- Nastavnik geografije na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog 
radnog vremena - Ivan Lučić, mag.educ. geografije i povijesti. 

 
3. Usvojeno je Izvješće o realizaciji jednostavne nabave opremanja kabineta Fizike, 
Matematike, Biologije, Kemije i Likovne umjetnosti u vrijednosti do 60.800,00 kuna, a 
prema Odluci Školskog odbora KLASA: 406-01/19-01, URBROJ: 251-97-03/19-05-15 od 
08.05.2019. godine. 
 
4. Školski odbor je upoznat s obvezom izrade internih akata – procedura, a prema novoj 
Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
pravila („Narodne novine“ br. 95/19.) te daje suglasnost na donošenje obveznih procedura.  
 
5. Ovaj će zaključak biti objavljen na oglasnoj ploči/ mrežnoj stranici škole. 
 
KLASA: 003-06/19-01 
URBROJ: 251-97-01-19/09-27 
Zagreb, 29. listopada 2019.  

                                                                           Predsjednica Školskog odbora: 
  
                                                                            Irena Ihas Jurić, prof.,v.r. 
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