
ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI 

RIJEKA, ŠETALIŠTE XIII DIVIZIJE  

KLASA: 003-06/21-02/02 

UR.BROJ: 2170-56-01-21-010 

Rijeka, 29. travnja 2021. godine 

       Zaključci 

 sa 1. Konstituirajuće sjednice Školskog odbora  

održane dana 29. travnja 2021. godine 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora  

- dva člana izabrana su na sjednici Nastavničkog vijeća 25. veljače 2021. ( tajnim glasovanjem ). 

To su:  Majda Leskovar i Mirta Grandić. 

- jedan član  je izabran na sjednici Radničkog vijeća ( Skupa radnika ) 25. veljače 2021.  

( tajnim glasovanjem ), a to je Damir Božić. 

- jedan član je izabran na sjednici Vijeća roditelja 3. ožujka 2021. ( tajnim glasovanjem ), a to 

je Ines Perhat. 

2. Školski odbor potvrdio je Odluke:  

-  Odluka o izboru i imenovanju za člana Školskog odbora iz reda svih zaposlenih u Školi. 
              - Odluka o izboru i imenovanju za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika. 

- Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 
koji nije radnik Škole. 
- Potvrđuje se Odluka o izboru i imenovanju za članove Školskog  odbora Škole za 
primijenjenu umjetnost u Rijeci čiji je osnivač Primorsko-goranska županija od 12. travnja 
2021. godine. 
- Mandat članova Školskog odbora traje 4 godine, odnosno od 29. travnja 2021. godine do 
28. travnja 2025. godine.  

3. Školski odbor donio je Odluku 

I.   Za predsjednika Školskog odbora imenuje se Majda Leskovar.                                                        

II.  Za zamjenika predsjednika Školskog odbora imenuje se  

     Mirta Grandić. 

III. Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora  

    imenovani su na razdoblje od četiri godine. 

IV.  Mandat predsjednika Školskog odbora i zamjenika  

 predsjednika Školskog odbora traje od 29. travnja 2021.  

     godine do 28. travnja 2025. godine. 

4. 4.1. Školski odbor je usvojio Pravilnik o upravljanju dokumentarnim i arhivskim 

gradivom Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci. 

4.2. Školski odbor je donio odluku o visini učeničke novčane participacije (školarine) 

za osiguravanje specifičnih materijalnih potreba nastave u Školi u iznosu od 600,00 

kuna. 

 
Predsjednica Školskog odbora: 

Majda Leskovar, prof., v.r. 


