
Zapisnik 28. sjednice Školskog odbora III. gimnazije održane 2. srpnja 2020. s početkom u 

16,00 sati 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prošle, 28. sjednice Školskog odbora 

2. Izvješće o ostvarenom godišnjem planu i programu rada III. gimnazije na kraju 

nastavne godine 

3. Suglasnost za raspisivanje natječaja 

4. Tekuća riječ 

Sjednici su nazočni svi članovi Školskog odbora osim Mile Bartulović Bednjanec 

Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Ilija Barišić, pozdravio nazočne i predložio 

dnevni red. Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad.1. Svi članovi dobili su zapisnik s prošle 27. sjednice Školskog odbora. Nije bilo primjedbi 

na isti. 

Zaključak: Zapisnik 27. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen 

Ad.2. Ravnateljica Darka Sudarević u kratkim crtama izvijestila je o ostvarenom godišnjem 

planu i programu u protekloj nastavnoj godini vrlo specifičnoj i posebnoj. 

- Vrlo visoki prosjeci po razredima 

- Program je ostvaren u cijelosti 

- Izazovna nastava na daljinu je odrađena korektno 

- Škola je dobila K1 projekt Erasmus – stručno usavršavanje nastavnika u inozemstvu 

- Troje nastavnika je napredovalo u zvanje prof. savjetnik odnosno savjetnica 

- Dvoje nastavnika dobilo nagradu kao najbolji nastavnici na razini Hrvatske (nagrada 

MZO-a) 

- Sanira se sustav za oborinske vode 

- Obnova nakon potresa ide po planu 

Nije bilo primjedbi na izlaganje ravnateljice. 

Zaključak: Usvaja se izvješće o ostvarenom godišnjem planu i programu rada nakon završetka 

nastavne godine. 

3. Ivan Pavlović je opet na dužem bolovanju. Problemi s njim se nastavljaju. Primili smo 

Gorana Bankovića do 60 dana, moramo raspisati natječaj na puo određeno radno vrijeme do 

povratka Pavlovića s bolovanja. 

Zaključak: Školski odbor daje suglasnost za raspisivanje natječaja na puno određeno radno 

vrijeme , zamjena za bolovanje, radno mjesto domara. 

Ad.4. Ravnateljica je izvijestila Školski odbor o problemu vezanom uz raspisivanje natječaja 

za poslovni prostor (Klinček plus sportski tereni). Kako se radi o specifičnom problemu u 

trenutno vrlo specifičnim okolnostima izazvanim pandemijom, ravnateljica predlaže da se 

ugovor o zakupu navedenog poslovnog prostora sklopi s dosadašnjim zakupcem uz određena 



ograničenja koja bi se odnosila na to da svaka od ugovornih strana može nakon isteka svake 

godine zakupa tražiti raskid ugovora i to u roku od 60 dana prije isteka roka od godinu dana. 

Ako toga ne bude, ugovor se nastavlja, najduže do pet godina. Zakupnina bi iznosila 

12.000,00 kuna mjesečno. 

Svi članovi smatraju da je to u trenutnim uvjetima optimalno i slažu se s prijedlogom 

ravnateljice. 

Zaključak: Školski odbor donosi odluku o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora s 

dosadašnjim zakupcem, najduže do pet godina. 

Sjednica je zaključena u 17,05 sati. 

 

                                                                                                              Predsjednik Školskog odbora: 

                                                                                                                     Ilija Barišić, prof. 


