
Zapisnik 

 

sa  13. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 17. listopada 2017. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 18,35 sati.  

 

Prisutni: Darija Salopek Žiha, Vlasta Šteher, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Tomislava Špehar, 

Anamarija Serdar, Siniša Nekić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: -  

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 13. 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. Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta, 

3. Plan stručnog osposobljavanja, 

4. Razno.- 

 

 

Ravnatelj navodi Izmjenu i dopunu dnevnog reda pod točkom 4. Odluka Školskog 

odbora o upućivanju radnice na procjenu radne sposobnosti, pod točkom 5. Razno. 

 

D N E V N I     R E D: 

1.  Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2.  Suglasnost Školskog odbora za radna mjesta, 

3.  Plan stručnog osposobljavanja, 

4.  Odluka Školskog odbora o upućivanju radnice na procjenu 

radne sposobnosti, 

5. Razno.- 

 

Izmijenjeni i dopunjeni dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1.  

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora održane 28. rujna 

2017. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

           Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora održane 28. 

rujna 2017. godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

radna mjesta te daje riječ ravnatelju koji objašnjava članovima da je 20. rujna 2017. godine 

bio raspisan natječaj za profesora elektro grupe predmeta (sati ravnatelja), javilo se pet 

kandidata od kojih trojica ispunjavaju sve uvjete natječaja te ravnatelj predlaže sljedećeg 

kandidata:  



1. PROFESOR/ICA ELEKTRO GRUPE PREDMETA, smjer računarstvo i 

komunikacije –  neodređeno, puno radno vrijeme,  22 nastavna sata,  – Josip Brkić, dipl.ing. 

elektrotehnike, smjer računarstvo i komunikacije s položenim pedagoškim kompetencijama. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 

 

1. PROFESOR/ICA ELEKTRO GRUPE PREDMETA, smjer računarstvo i 

komunikacije –  neodređeno, puno radno vrijeme,  22 nastavna sata,  – Josip Brkić, dipl.ing. 

elektrotehnike, smjer računarstvo i komunikacije s položenim pedagoškim kompetencijama. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Plan stručnog osposobljavanja te daje riječ ravnatelju koji ističe da smo 

dužni donijeti plan stručnog osposobljavanja za 2017. godinu. Za tekuću godinu je planirano 

zapošljavanje šest polaznika stručnog osposobljavanja – 1 pedagog, 3 kuhara i 2 

administratora. 

 Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

 o usvajanju Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa za 2017. godinu, prema predloženom tekstu: 

 

Naziv ustojstvene 
jedinice 

Broj 
sistematiz. 

radnih 
mjesta 

Broj 
popunjenih 

radnih 
mjesta 

Potreban 
stupanj 

obrazovanja i 
struka 

Prijam 
vježbenika na 

stručno 
osposobljavanje 

Nastavno osoblje 100 100 
VSS  odgovarajuće 
vrste 

0 

Stručni suradnici 
(knjižničarke, 
psiholog, pedagog) 

4 4 
VSS  odgovarajuće 
vrste 

1 pedagog 

Ugostiteljski 
praktikum 

4 4 

VŠS i SSS 

odgovarajuće 
vrste 

3 kuhara 

Tajništvo (tajnica) 1 1 
VSS ili VŠS pravne 
struke 

0 

Tajništvo 
(administrativni 
radnik) 

1 1 
SSS ekonomske 
struke 

2 

Računovodstvo 

(voditelj 

računovodstva) 

1 1 VSS ili VŠS 

ekonomske struke 

0 

Računovodstvo 
(računovodstveni 
radnik) 

1 1 
SSS ekonomske 
struke 

0 

Tehničko osoblje 10 10 SSS i NSS 0 
UKUPNO 122 122 122 6 



AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Odluka Školskog 

odbora o upućivanju radnice na procjenu radne sposobnosti te daje riječ ravnatelju koji čita 

odgovor i mišljenje doktorice Kranjčev Lončar. Ravnatelj predlaže da se radnica Melita Kiš 

uputi na procjenu radne sposobnosti. Gospodin Nekić se slaže da bi  je trebalo poslati na 

procjenu radne sposobnosti, i ljudski i kao roditelj, smatra da bi to trebali učiniti. Prof. mentor 

Darija Salopek-Žiha predlaže da jednom tjedno na satovima profesorice bude prisutna i 

pedagoginja škole. Gđa Šteher naglašava da bi se ovdje može uključiti i prosvjetna inspekcija.  

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

o upućivanju radnice Melite Kiš, prof. engleskog i njemačkog jezika na ovlaštenu prosudbu 

radne sposobnosti. 

 

AD 5. 

 Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje 

riječ ravnatelju škole koji obavještava članove da su radnici škole bili za Dan učitelja, od 6. 

listopada 2017.g.  do 8. listopada 2017.g. na Malom Lošinju. Učenici naše škole su bili na 

ljetnoj praksi na Malom Lošinju i njih devet od deset će dobiti stipendiju. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 19,05 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 

 


