KLASA: 003-06/17-01/52
URBROJ: 2170-56-01-17-01
Rijeka, 5. srpnja 2017.

POZIV
Pozivamo Vas na 3. redovnu sjednicu Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u
Rijeci, koja će se održati u prostorijama škole – biblioteka:
u ponedjeljak, 10. srpnja 2017.
s početkom u 11:00 sati
Predloženi dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Školskog odbora održane dana 22. svibnja
2017.
2. Prijedlog I. rebalansa financijskog plana za 2017.godinu
3. Prijedlog I. rebalansa plana nabave roba i usluga za 2017.
4. Financijski izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
5. Prijedlog Procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka i Prijedlog Procedure izdavanja
naloga za službeni put i njihov obračun isplata
6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole
7. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja za:
- nastavnika/cu fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme – 18 sati neposredne nastave
tjedno
- nastavnika/cu matematike – 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
- nastavnika/cu glazbene umjetnosti – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 5 sati
neposredne nastave tjedno
- nastavnika/cu makedonskog jezika i kulture po modelu C – neodređeno nepuno radno
vrijeme – 2 sata neposredne nastave tjedno
- spremačicu – neodređeno puno radno vrijeme
8. Osvrt na završetak nastavne godine i pripremu sljedeće školske godine
9. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim s
ciljem zaštite prava učenika u 2. polugodištu šk. god. 2016./2017.
10. Obavijest o odabiru najpovoljnijih ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke
nastave – maturalnih putovanja 3. abcdef razreda Gimnazije
11. Razno

Molimo sve članove Školskog odbora da budu nazočni sjednici, a u slučaju spriječenosti da
svoj izostanak opravdaju.

Predsjednik Školskog odbora
Jakša Mlačić, prof., v.r.

Dostaviti:
1.
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Članovima Školskog odbora
Osnivaču – Primorsko goranskoj županiji
Ravnateljici Đuditi Franko, prof.
Voditeljici računovodstva – Nadiji Rukavina, dipl. oec.
Oglasna ploča škole
Povjerenici sindikata „Preporod“ – Sonji Balaško, prof.

