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TRGOVAČKA ŠKOLA 
Trg J. F. Kennedyja 4 
10000 ZAGREB 
 
KLASA: 602-03/22-02/02 
URBROJ: 251-107-01-22-8 
Zagreb, 7. listopada 2022. godine   
 
 

Z A P I S N I K 
16.  sjednice Školskog odbora održane 7. listopada 2022. godine s početkom u 13,15 sati 

 
Nazočni: Bojan Nonković, dipl. oec. – predstavnik Osnivača; Ljuba Prša, dipl. oec. Predstavnik 

Osnivača; Neda Duvnjak -  predstavnik roditelja; Marina Šeneta, dipl. oec. predstavnik  

Nastavničkog vijeća; Nela Vujević, dipl. oec. – predstavnik Nastavničkog vijeća; Josipa Mioč,  

prof. – predstavnik radnika 

 

Odsutni: Marija Mijatović, prof. – predstavnik Osnivača; 

 

Ostali nazočni: Darko Grgurić, prof. – ravnatelj; Danijela Šujster Premužić, dipl. iur. – tajnica;  

 

Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova za  

održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje.  

 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je sljedeći:  

 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 15. sjednici Školskog odbora 
3. Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole za 

školsku godinu 2021./2022. 
4. Donošenje Školskog kurikuluma Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. na 

prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Trgovačke škole 
5. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole za školsku godinu 

2022./2023. na prijedlog ravnatelja Škole 
 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 1./ Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Školskog odbora 
Predsjednica Školskog odbora, predložila je usvajanje Zapisnika 15. sjednice Školskog odbora 
održane dana 2. rujna 2022. godine, koji je dostavljen članovima uz Poziv za sjednicu Školskog 
odbora. 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik  15. sjednice Školskog odbora, održane dana 2. 
rujna 2022. godine.  
 
Ad 2./ Izvješće o realizaciji Odluka donesenih na 5. sjednici Školskog odbora 
Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da su izvršene sve Odluke donesene na 15. 
sjednici Školskog odbora, održanoj dana 2. rujna 2022. godine.  
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Ad 3./ Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole za 
školsku godinu 2021./2022. 
Članovima Školskog odbora dostavljeno je Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 
rada za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-03/22-01/27, URBROJ: 251-107-01-22-1 od 
dana 30 rujna 2022. godine.   
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio  
 

O d l u k u 
 kojom se prihvaća Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku 
godinu 2021./2022., KLASA: 602-03/22-01/27, URBROJ: 251-107-01-22-1 od dana 30 rujna 
2022. godine.   
 Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./2022. 
objavit će se na mrežnoj stranici Trgovačke škole.  
 
Ad 4./ Donošenje Školskog kurikuluma Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. na 
prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Trgovačke škole 
Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2022./2023., koji je utvrđen na sjednici Nastavničkog vijeća dana 4. listopada 2022. godine. 
Vijeće roditelja pozitivno mišljenje na prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 
2022./2023. dalo je na sjednici Vijeća održanoj dana 4. listopada 2022. godine. 
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio 
 

O d l u k u 
 na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Trgovačke škole donosi se Školski 
kurikulum Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. 
 Školski kurikulum Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. objavit će se na 
mrežnoj stranici Trgovačke škole i elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu znanosti i 
obrazovanja u skladu s odredbom članka 28. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju o 
osnovnoj i srednjoj školi.  
 
Ad 5./ Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Trgovačke škole za školsku godinu 
2022./2023. na prijedlog ravnatelja Škole 
Članovima Školskog odbora dostavljen je prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za 
školsku godinu 2022./2023. Vijeće roditelja pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnjeg plana i 
programa rada dalo je ravnatelju Škole na sjednici održanoj dana 4. listopada 2022. godine. 
Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio  
 

O d l u k u 
 na prijedlog ravnatelja Trgovačke škole donosi se Godišnji plan i program rada 
Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. 
 Godišnji plan i program rada  Trgovačke škole za školsku godinu 2022./2023. objavit 
će se na mrežnoj stranici Trgovačke škole i elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja u skladu s odredbom članka 28. stavka 10. Zakona o odgoju i 
obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi.  
 
Sjednica Školskog odbora završila je u 13,55 sati. 
 
 
                  Zapisničar:                   Predsjednica Školskog odbora:  
/Danijela Šujster Premužić, dipl. iur./                                      /Marina Šeneta, dipl. oec./  


