Škola za modu i dizajn
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30
KLASA: 003-06/20-01/9
URBROJ: 251-106-03/1-20-3
U Zagrebu, 02. listopada 2020. godine
I Z V O D
IZ ZAPISNIKA SA 45. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
ODRŽANE 01.10.2020. GODINE
Sjednica je održana 01. listopada 2020. godine s početkom u 15,00 sati.
Prisutni: O. Kolobarić, I. Stevanov, P. Šimić, S. Gamulin, B. Ferina, A. Čerti, M. Grbić
Ostali nazočni: Ravnateljica Maja Dadić Žeravica
Zapisničar: Irena Stevanov
Na sjednici je utvrđen sljedeći :
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 43. i 44. sjednice Školskog odbora
2. Izvješće ravnateljice o ostvarenju Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i
programa rada za školsku godinu 2019./2020. i Školskog kurikuluma
3. Usvajanje Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i programa rada škole za školsku
godinu 2020./2021.
4. Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
5. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godinu
6. Usvajanje Izvješća o prihodima i rashodima za dizajnere odjeće i modne stiliste
od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine.
7. Donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika od
posljedica nesretnog slučaja
8. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu
9. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa i prestanak ugovora
o radu
10. Pitanja, prijedlozi i informacije
Školski odbor je donio sljedeće
O D L U K E
1. Usvojeni su zapisnici sa 43. i 44. sjednice Školskog odbora.
2. Usvojeno je Izvješće ravnateljice o ostvarenju Školskog kurikuluma i Godišnjeg
odgojno-obrazovnog plana i programa za školsku godinu 2020./2021.

3. Donesen je Godišnji odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu
2020./2021.
4. Donesen je Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
5. Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
6. Usvaja se Izvješće o prihodima i rashodima za dizajnere odjeće i modne stiliste
od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine.
7. Kao najpovoljnija ponuda za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja
izabrana je ponuda Adriatic osiguranja.
8. Kao najpovoljnija ponuda za postavljanje aparata za sendviče izabrana je ponuda
NLO snack, obrt za proizvodnju i usluge.
Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o davanju na privremeno
korištenje školskog prostora sa NLO snack, obrt za proizvodnju i usluge.
9. Daje se prethodna suglasnost za:
Ivana Milat- nastavnica općeobrazovnih i strukovno-teorijskih predmetaračunalstva, sklapanje aneksa ugovora o radu za zapošljavanje na neodređeno
puno radno vrijeme počevši od 07.09.2020. godine
Lea Cikron- stručni suradnik- psihologa i nastavnica općeobrazovnih predmetasocijalne psihologije i marketinga, aneks ugovora o radu za zapošljavanje za
dodatnih 9 sati tjedno, odnosno 1,8 sati dnevno za obavljanje poslova satničara
na neodređeno vrijeme počevši od 01.09.2020. godine
Lea Cikron- sklapanje aneksa II ugovora o radu za obavljanje poslova ispitnog
koordinatora u nepunom radnom vremenu od 11 sati tjedno, odnosno 2,2 sata
dnevno, na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, počevši od 01.09.2020.
godine, a za vrijeme važenja ovog aneksa djelatnica neće obavljati poslove
nastavnice općeobrazovnih predmeta- socijalne psihologije i marketinga.
Anđela Runjić Babić- nastavnica općeobrazovnih predmeta- engleskog jezika,
sporazumni raskid ugovora o radu sa danom 30.09.2020. godine
Monika Ljubić- nastavnica općeobrazovnih predmeta- engleskog jezika, sklapanje
aneksa ugovora o radu za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme

Sjednica je završena u 16:35 sati.
Zapisničar:
Irena Stevanov, dipl. ing.

Predsjednica Školskog odbora:
Olga Kolobarić, dipl. ing.

