
REPUBLIKA HRVATSKA 
        SREDNJA ŠKOLA 

    CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
             ZAGREB, ZAGORSKA 14 
KLASA: 007-02/23-02/02 
URBROJ:  251-264/23-1 
Zagreb, 13. siječnja 2023. 
Tel.36-43-437; 36-43-838 
Fax. 36-47-064 
 

P  O  Z  I  V 
 
na 13. sjednicu Školskog odbora koja će se održati u prostorijama Srednje škole – 
Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 dana 31. siječnja 2023. godine 
( utorak ) s početkom u 16,00 sati. 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice 
2. Donošenje Financijskog izvješća za 2022. godinu 
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa na 

neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno )  na radno mjesto 
nastavnika/ce tehnologije zanimanja cvjećarske i vrtlarske struke i određeno 
puno radno vrijeme ( do 31. kolovoza 2023. ) na radno mjesto stručnog 
učitelja/ice grafičke struke 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Školskog kurikuluma za šk. god. 2022./23. 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. 

god. 2022./23. 
6. Donošenje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
7. Pitanja i prijedlozi 

      
   
 

      
                                    
                      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

                  Danijela Pavičić-Spevec, prof. 
 
 

DOSTAVLJENO: 
 

1. Sanda Vrljičak 
2. Đurđica Ivančić 
3. Anja Grgurinović 
4. Elvedin Siječić 
5. Danijela Pavičić-Spevec 
6. Nikolina Pupić Grmovšek 
7. Marija Ćutunić 

 



    REPUBLIKA HRVATSKA 
        SREDNJA ŠKOLA 
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
           ZAGREB, ZAGORSKA 14 
KLASA: 007-02/23-02/02 
URBROJ: 251-264/23-2 
Zagreb, 31. siječnja 2023. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
13. sjednice Školskog odbora Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje, 
Zagreb, Zagorska 14, održane dana 31. siječnja 2023. godine ( utorak ) s početkom 
u 16,00 sati.   
 
NAZOČNI ČLANOVI:  Anja Grgurinović, Đurđica Ivančić, Sanda Vrljičak, Elvedin 
Siječić, Danijela Pavičić-Spevec, Nikolina Pupić Grmovšek, Marija Ćutunić 
 
IZOČNI ČLANOVI: -- 
 
OSTALI NAZOČNI:  Đana Baftiri – ravnateljica, Diana Gligora - voditeljica 
računovodstva 
 
Predsjednica otvara sjednicu Školskog odbora, utvrđuje da je istoj nazočan 
natpolovičan broj članova, te se mogu donositi pravovaljane odluke.  
Uz pozive na sjednicu predložen je sljedeći 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice 
2. Donošenje  Financijskog izvješća za 2022. godinu 
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa na 

neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno )  na radno mjesto 
nastavnika/ce tehnologije zanimanja cvjećarske i vrtlarske struke i određeno 
puno radno vrijeme ( do 31. kolovoza 2023. ) na radno mjesto stručnog 
učitelja/ice grafičke struke 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Školskog kurikuluma za šk. god. 2022./23. 
5. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Škole za šk. 

god. 2022./23. 
6. Donošenje Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Statuta 
7. Pitanja i prijedlozi 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
TOČKA 1. 
 
Zapisnik 12. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 
TOČKA 2. 



 
Na prijedlog ravnateljice, a nakon izlaganja voditeljice računovodstva  članovi 
Školskog odbora jednoglasno donose  Financijsko izvješće za 2022. godinu. 
 
TOČKA 3. 
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost ravnateljici za zasnivanje 
radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ) uz uvjet probnog 
rada u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto nastavnika/ce tehnologije zanimanja 
cvjećarske i vrtlarske struke s Danijelom Vidović i određeno puno radno vrijeme ( do 
31. kolovoza 2023. ) na radno mjesto stručnog učitelja/ice grafičke struke s Andreom 
Belošević. 
Natječaj za oba radna mjesta objavljen je u vremenu od 03. do 11. siječnja 2023. na 
oglasnoj ploči i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web 
stranici Škole. 
 
TOČKA 4. 
 
Na prijedlog ravnateljice i Nastavničkog vijeća članovi Školskog odbora jednoglasno 
donose Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za šk. god. 2022./23. koji je članovima 
dostavljen putem elektroničke pošte.  
 
TOČKA 5.  
 
Na prijedlog ravnateljice i Nastavničkog vijeća članovi Školskog odbora jednoglasno 
donose Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Škole  za šk. god. 
2022./23. koji je članovima dostavljen putem elektroničke pošte. 
 
 
TOČKA 6. 
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni 
Statuta koji će biti proslijeđen na davanje prethodne suglasnosti Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba. 
 
 
TOČKA 7. 
 
Članovi Školskog odbora suglasni su sa zamolbom ravnateljice za stručno 
usavršavanje u Anconi ( Italija ) u sklopu projekta „I will survive“ financiranog 
sredstvima EU u sklopu programa ERASMUS+ KA201 u vremenu od 9. do 10. 
ožujka 2023. ne uključujući dane putovanja. 
 
Sjednica dovršena u 16,45 sati. 
 
ZAPISNIČAR        PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
 
 
Gordana Pavičić, tajnica      Danijela Pavičić-Spevec, prof. 
 


