
26. sjednica Školskog odbora 
 
 
26. sjednica Školskog odbora Zdravstvene škole, Split, održana dana 03. ožujka 2016. 
godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Šoltanska 15.  
 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni od strane nazočnih članova Školskog odbora. 
Od ukupnog broja od 7 članova Školskog odbora, na sjednici je bilo nazočno 4 člana. 

 
 

Ad 1.)  Na zapisnik s prošle 25. sjednice Školskog odbora održane 21. prosinca 2015. godine 
nije bilo primjedbi ni dopuna, te je isti jednoglasno usvojen.  
 
Ad 2.) Donošenje prijedloga Plana upisa učenika u prvi razred Škole za školsku godinu 
2016./2017.  
ODLUKA o prijedlogu upisa za školsku godinu 2016/2017.; sanitarni tehničari -1 razred, 
fizioterapeutski tehničari -1 razred, farmaceutski tehničari -1 razred, laboratorijski tehničari -1
razred, -medicinske sestre općeg smjera/medicinski tehničari općeg smjera-2 razreda, dentalni
tehničari-1 razred. 
 
Ad 3.) Donošenje odluke za povećane troškove obrazovanja i visini školarine za kandidate 
strane državljanine izvan zemalja EU 
ODLUKA o   
1. Povećanim troškovima obrazovanja za školsku godinu 2016/2017.  za sve programe iznosi 
200,00 kn, osim za dentalne tehničare koji iznose 500,00 kn.  
2. Visini godišnjih troškova školovanja (školarina) za kandidate strane državljane izvan 
zemalja Europske unije; 10.000 kn godišnje za programe:  
dentalni tehničar/dentalna tehničarka, medicinska sestra opće njege /medicinski tehničar opće 
njege te 8.000 kn godišnje za programe: farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar 
/fizioterapeutska tehničarka zdravstveno laboratorijski tehničar, dentalni asistent/dentalna 
asistentica, sanitarni tehničar. 

Ad 4.) Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu i Plan nabave za 2016.godinu.
 ODLUKA  kojom je usvojeno Financijsko izviješće za 2015.godinu kao i Plan nabave za 
2016. godinu sukladno detaljnom obrazloženju voditeljice računovodstva.    
  
AD 5.)  Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa do 60 dana.
ODLUKA kojom se daje prethodna suglasnost ravnateljici da s Ivanom Bešlić, dr. 
fizike, zasnuje radni odnos za obavljanje poslova nastavnika fizike na određeno vrijeme 
zbog povećanja opsega poslova do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi 
propisani način, ali ne dulje od 60 dana. 

 

 
Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                           Sanja Perić, prof.


