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POZIV
ZA 22. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

Pozivate se da dana 04. ožujka 2015.god. (srijeda) sudjelujete u radu Školskog odbora.
Početak sjednice je u 13:15 sati.
Sjednica će se održati u Školskoj zbornici (I. kat)
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Školskog odbora
2. Utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Split, sukladno
odredbama čl. 43. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
NN 152/14. (donošenje Odluke koja će se dostaviti osnivaču Splitsko-dalmatinskoj županiji na donošenje
Zaključka).
3. Donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva, sukladno čl. 17. st. 4. Zakona o sportu (NN 71/06,
124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i čl. 5. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada
školskih sportskih društava NN 13/14.
4. Prijedlog plana upisa u prve razrede, za šk.god. 2015./2016.
5. Prethodna suglasnost Školskog odbora za donošenje odluke o izboru kandidata nakon provedenog
natječajnog postupka objavljenog na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole,
za slijedeća radna mjesta:


nastavnik/ica Povijesti, za nepuno, neodređeno radno vrijeme ( 16 h neposrednog rada tjedno),



nastavnik/ica Strojarske skupine predmeta za nepuno, određeno radno vrijeme do 31.08.2015.god.
(11 h neposrednog rada tjedno),



nastavnik/ica Hrvatskog jezika za nepuno, određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje (14 h
neposrednog rada tjedno)

6. Ostalo
Dostaviti:
1. Članovima Školskog odbora
2. Pismohrana
PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Zlatko Žure, dipl.ing.
Privitak: (za točku Dnevnog reda pod 1.,2.i 3.)
Napomena: privitci su Vam dostavljeni u elektroničkom obliku; privitak za toč. 5. Dnevnog reda biti će dostavljen
naknadno (02.03.2015.god.), a nakon završetka eventualnih prijava na radna mjesta dostavljenih putem pošte.

