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KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Predmet: Prijedlog člana Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
iz reda Nastavničkog vijeća

                 - dostavlja se

                Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi članak
119. navedeno je da školski odbor ima devet članova, od kojih jednog člana bira i
razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju
radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor
radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih osam članova imenuje i
razrješuje osnivač, i to:
– dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika na prijedlog učiteljskog,
odnosno nastavničkog, odnosno odgajateljskog vijeća,
– jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole na prijedlog vijeća roditelja,
– dva člana na prijedlog ureda državne uprave, a za škole kojima je osnivač Grad
Zagreb, dva člana na prijedlog Središnjeg državnog ureda za upravu,
– tri člana samostalno.

Mirela Jagodić dosadašnja članica Školskog odbora u ime Nastavničkog
vijeća imenovana je za ravnateljicu Glazbene škole. Nastavničko vijeće škole izabralo je
novog člana Dariu Tamaru Rac.

Naike Dapiran dosadašnjoj članici Školskog odbora u ime predstavnika škole,
Radničkog vijeća, prestao je radni odnos u Glazbenoj školi, te je imenovana Anita
Krajnović za predstavnika Radničkog vijeća u Školski odbor.

                  Predlažemo da se Dariji Tamari Rac potvrdi izbor za člana školskog odbora u
ime Nastavničkog vijeća od strane osnivača.
                  U privitku obavijest Glazbene škole o izboru predstavnika za člana Školskog
odbora.

                   S poštovanjem,

Pročelnica:
Dubravka Marković, prof.
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