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Zapisnik 

 

sa  46. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, održane dana 27. 

veljače 2017. godine u knjižnici škole, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Ljiljana Blažević, Josip Kršan, Vesna Dudjak, Željko Filjak, ravnatelj 

i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Dražen Brkić, Vlatka Zahirović, Ana Magaš 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 46. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja 

prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

 

           D N E V N I     R E D:  
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenja preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika, 

4. Razno.- 

 

Predsjednica navodi dvije nadopune dnevnog reda: Izmjene i dopune Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice i suglasnost Školskog 

odbora za zasnivanje radnog odnosa: 

 

 

           D N E V N I     R E D:  
1.   Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

  2.    Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga  

         Našice, 

  3.   Izvješće o stanju sigurnosti, provođenja preventivnih programa te  

        mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika, 

  4.   Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

        Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

  5.   Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

                                      6.   Razno.- 

 

Dnevni red je većinom glasova usvojen. 

 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 45. sjednice Školskog odbora održane 27. veljače 

2017. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 
O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 45. sjednice Školskog odbora održane 27. veljače 

2017. godine.  
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AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izmjene i dopune Statuta Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice te daje riječ tajnici škole koja objašnjava članovima Školskog odbora da 

je donošenjem Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ broj 

94/2015.) koji je donesen 31. kolovoza 2015. godine, a stupio na snagu 8. rujna 2015. godine, 

Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne 

novine“ broj 8/2016) koji je donesen 23. siječnja 2016. godine, a stupio na snagu 31. siječnja 2016. 

godine i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji 

je donesen 20. siječnja 2017. godine, a stupio na snagu 26. siječnja 2017. godine bilo nužno izvršiti 

izmjene i dopune Statuta škole u zakonom propisanom roku od 60 dana od dana  njegova stupanja 

na snagu te tajnica iznosi koje su to izmjene i dopune Statuta. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice. 

AD 3. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o stanju sigurnosti, provođenja 

preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika te daje riječ ravnatelju 

koji podnosi članovima Školskog odbora izvješće o provođenju preventivnih mjera i stanju 

sigurnosti u školi u prvom polugodištu 2016/17. godine. Ravnatelj govori o zaštiti na radu u školi, 

vježbi evakuacije, da su učenici u strukovnim školama svi položili ispite iz zaštite na radu, 

ozljedama na radu. Preventivne programe provodi psihologinja škole, a planirani su Školskim 

kurikulumom i programima rada razrednika, a uključuje program prevencije nasilja i program 

prevencije školskog neuspjeha učenika.  

            

AD 4. 

            Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice te daje riječ ravnatelju koji ističe 

da nam je jedna djelatnica iz računovodstva otišla u starosnu mirovinu te kako je potrebno 

izmijeniti članak u kojem su određeni uvjeti za zapošljavanje računovodstvenog radnika tražeći 

najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva. 

           Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice. 

 

AD 5. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa te daje riječ ravnatelju koji ističe da nam se dvoje radnika, prof. glazbene 

umjetnosti i pedagoginja, nalaze na bolovanju te imamo zamjene koje rade na ugovor do 15 dana te 

bi im trebalo produžiti ugovor o radu do najduže 60 dana odnosno do povratka tih radnika. Radi se 

o: 

1. PROFESOR GLAZBENE UMJETNOSTI, HRVATSKOG JEZIKA I KULTURNO-

POVIJESNE BAŠTINE – određeno, nepuno radno vrijeme, 8 nastavnih sati do povratka prof. 

glazbene umjetnosti na rad, a najduže do 60 dana, zamjena za bolovanje prof. Slakića i 13 nast. sati 

do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja, a najduže do 60 dana – Kristina Knežević, mag. 

edukacije hrvatskog jezika; 
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2. PEDAGOGINJA - određeno, puno radno vrijeme, do povratka pedagoginje na rad, a 

najduže do 60 dana, zamjena za bolovanje pedagoginje Katice Molnar – Sanela Mandić Vidaković, 

mag. edukacije filozofije i mag. pedagogije 

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

1. PROFESOR GLAZBENE UMJETNOSTI, HRVATSKOG JEZIKA I KULTURNO-

POVIJESNE BAŠTINE – određeno, nepuno radno vrijeme, 8 nastavnih sati do povratka prof. 

glazbene umjetnosti na rad, a najduže do 60 dana, zamjena za bolovanje prof. Slakića i 13 nast. sati 

do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja, a najduže do 60 dana – Kristina Knežević, mag. 

edukacije hrvatskog jezika; 

2. PEDAGOGINJA - određeno, puno radno vrijeme, do povratka pedagoginje na rad, a 

najduže do 60 dana, zamjena za bolovanje pedagoginje Katice Molnar – Sanela Mandić Vidaković, 

mag. edukacije filozofije i mag. pedagogije. 

 

 

AD 6. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ ravnatelju koji 

naglašava da pod točkom razno nema ništa. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,30 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

     Klementina Liška,dipl.iur.                                                  Tomislava Špehar, prof. 

 


