OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA
GRADITELJSKA ŠKOLA
Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13
KLASA: 003-06/21-01/03
URBROJ: 251-279-02-21-5
Zagreb, 12. ožujka 2021.
Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,
126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 29. stavka 1.
točke 8. alineje 2. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 4.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. donio je sljedeći
ZAKLJUČAK
Članovi Školskog odbora suglasni su odlukom ravnatelja i zasnivanjem radnog odnosa sa
sljedećim kandidatima:
1.
Ivan Boto, bacc.ing.mech., stručni prvostupnik inženjer održavanja motornih vozila, na
određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno na radno mjesto nastavnika strukovnih
predmeta za područje rada strojarstva – bez odgovarajuće vrste obrazovanja.
2.
Hrvoje Imprić, SSS – autolakirer, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
na radno mjesto suradnika u nastavi – bez položenog stručnog ispita.
Kandidat je upućen na polaganje majstorskog ispita.
3.
Domagoj Biškup, magistar grafike, na određeno puno radno vrijeme od (13+27) 40 sati
tjedno na radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta i praktične nastave za područje
rada ostale usluge - bez odgovarajuće vrste obrazovanja.

Predsjednik Školskog odbora:

Marinko Ljevar, dipl.ing.stroj

OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA
GRADITELJSKA ŠKOLA
Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13
KLASA: 003-06/21-01/03
URBROJ: 251-279-02-21-6
Zagreb, 12. ožujka 2021.
Na temelju članka 118. stavka 2. alineje 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,
126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 29. stavka 1.
točke 3. alineje 10. Statuta Obrtničke i industrijske graditeljske škole, Školski odbor, na 4.
sjednici održanoj dana 12. ožujka 2020. donio je sljedeći
ZAKLJUČAK
Školski odbor donio je izmjene Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom i
Poseban popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.

Predsjednik Školskog odbora:

Marinko Ljevar, dipl.ing.stroj

