
ZAKLJUČCI  SA 71.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 15. rujna 2020. 

1. Ravnatelj je upoznao Školski odbor s odredbama Kućnog reda. Nakon rasprave 

jednoglasno je donesena  

O D L U K A 

Donosi se Kućni red 

Isti će se objaviti na web stranici Škole. 

 

 

2.  Ravnatelj je upoznao Školski odbor s odredbama Etičkog kodeksa neposrednih nositelja 

odgojno-obrazovne djelatnosti u VI. osnovnoj školi Varaždin, s posebnim naglaskom na 

odnos učitelja prema učenicima. Nakon rasprave jednoglasno je donesena  

O D L U KA 
Donosi se Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u VI. osnovnoj 
školi Varaždin 
Isti će se objaviti na web stranici Škole. 

 

 

3. U skladu s Pravilnikom o uvjetima , kriterijima i postupku davanja u zakup sportskih 

dvorana, prostora i opreme osnovnih škola školski odbor jednoglasno je donio slijedeće 

O D L U K E 

1. Gradu Varaždinu osiguravaju se tri termina po dva sata tjedno i to: 

ponedjeljak, srijeda i petak od 19 do 21 sat u maloj dvorani. 

2. Za ostale termine provest će se javni natječaj. Isti će se objaviti na web stranicama 

škole, a obavijest o raspisivanju natječaja objavit će se u Varaždinskim vijestima i 

dostaviti Gradu Varaždinu. Tekst natječaja: 
Na temelju članka 7. i članka 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup sportskih 

dvorana, prostora i opreme osnovnih škola (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 9/2019. i 8/2020.), 

Školski odbor VI. osnovne škole Varaždin raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup sportskih dvorana: 

 

Dvorane površine 285 m². 
Najniži iznos zakupnine je 100,00 kuna pod satu. 
Vrijeme korištenja: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak od 17,00 do 19,00 sati 
                                Utorak od 17,00 do 21,00 sat. 
 
Dvorane površine 760 m ² 
Najniži iznos zakupnine 200,00 kuna po satu. 
Vrijeme korištenja: od ponedjeljka do petka od 18,30 do 21,30 sati. 
 
Prednost pri dojeli termina imaju mlađe uzrasne kategorije sportskih udruga Grada Varaždina, članice 
Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina i sportski klubovi osoba s invaliditetom. Sukladno članku 
4. Pravilnika cijena za ove kategorije je za malu dvoranu je 70,00 kuna po satu, a za veliku 80,00 kuna 
po satu. 
 
Rok zakupa je do 18.6. 2021. godine. 
 
Ponude dostaviti u roku 8 dana od dana objave u Varaždinskim vijestima na adresu :  



VI. osnovna škola Varaždin, Dimitrija Demetra 13, 42000 Varaždin 
 s naznakom „za javni natječaj“. 
 

Natječaj će provesti povjerenstvo od tri člana: Alenka Bađun, Mario Stančić i Slavko 

Kresonja 

 

 

 

 

4. Ravnatelj je upoznao školski odbor s tijekom natječaja za učitelja glazbene, kulture, učitelja 

njemačkog jezika i učitelja razredne nastave, te je od školskog odbora zatražio suglasnost za 

zapošljavanja na tim radnim mjestima. 

Školski odbor jednoglasno je donio slijedeće 

 

O D L U K E 

1. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju da na radno mjesto učitelja glazbene kulture 

na neodređeno, puno radno vrijeme primi Tenu Glavak, magistru glazbene pedagogije 

i talijanskog jezika i književnosti. 

2. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju da na radno mjesto učitelja razredne nastave 

na određeno, puno radno vrijeme primi Moniku Injić, magistru primarnog 

obrazovanja. 

3. Daje se prethodna suglasnost ravnatelju da na radno mjesto učitelja njemačkog jezika 

na određeno, puno radno vrijeme primi Anju Kukina, sveučilišnu prvostupnicu 

njemačkog jezika i književnosti i pedagogije. 

 

 

5. Ravnatelj je upoznao Školski odbor s organizacijom i realizacijom nastave u novonastalim 

uvjetima zbog covida 19. 
 


