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Zapisnik 

 

sa  18. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 19. veljače 2018. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

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

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

 

Odsutni: - 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 18. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći pod točkom 3. dopunjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Suglasnost Školskog odbora za radno mjesto u nastavi, 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika i Izvješće o 

provedbi školskog preventivnog programa za I. polugodište 

školske godine 2017/18. 

4. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora održane 30. 

siječnja 2018. godine. Tajnica ističe da prema poslovniku o radu Školskog odbora članovi 

Školskog odbora mogu glasovati samo „ZA“ ili „PROTIV“ te se članica Školskog odbora 

koja se izjasnila kao suzdržana izjasnila „PROTIV“ odluke u točki AD 2. i AD 3. zapisnika sa 

17. sjednice Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora održane 30. 

siječnja 2018. godine.  

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za radno 

mjesto u nastavi te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava Školski odbor da je profesorica 

hrvatskog jezika Ana Štefelić na dužem bolovanju te smo sa 12 nastavnih sati nadopunili 

normu profesorici hrvatskog jezika koja je radila na nepuno radno vrijeme, dvije radnice su 

otišle na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći i imaju zamjene najduže do 15 dana te je 

potrebna suglasnost Školskog odbora do izbora kandidata putem natječaja, a najduže do 60 

dana: 

Ravnatelj iznosi prijedloge: 

1. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 12 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme, zamjena za bolovanje prof. hrvatskog jezika Ane Štefelić – JELENA  

ČAPO, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti; 
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2. PROFESOR/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE – 22 nastavna sata, određeno, puno 

radno vrijeme, zamjena za prof. biologije i kemije, Dubravku Mesec, koja se nalazi 

na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći – MIHAJLA  ŠUNIĆ, 

dipl.ing.prehrambene tehnologije; 

3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA OSTALIH 

USLUGA  – 24 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za prof. 

strukovnih predmeta iz područja ostalih usluga, Draganu Bogojević,  koja se nalazi 

na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći – VINKO  LOZIĆ, ing. građevinarstva. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: 

1.  PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 12 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme, zamjena za bolovanje prof. hrvatskog jezika Ane Štefelić – JELENA  

ČAPO, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti; 

 

2.  PROFESOR/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE – 22 nastavna sata, određeno, puno 

radno vrijeme, zamjena za prof. biologije i kemije, Dubravku Mesec, koja se nalazi na 

bolovanju zbog komplikacija u trudnoći – MIHAJLA  ŠUNIĆ, dipl.ing.prehrambene 

tehnologije; 

3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA OSTALIH 

USLUGA  – 24 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme, zamjena za prof. 

strukovnih predmeta iz područja ostalih usluga, Draganu Bogojević,  koja se nalazi na 

bolovanju zbog komplikacija u trudnoći – VINKO  LOZIĆ, ing. građevinarstva. 

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 je članovima Školskog odbora objasnio da su poduzete sve preventivne 

mjere za siguran boravak djece u prostorima škole. Organizirano je dežurstvo nastavnika u 

obje smjene. Svi učenici su, u sklopu strukovnog kurikuluma, položili ispite zaštite na radu. 

Školska psihologinja je napravila izvješće o provedbi školskog preventivnog programa za 

prvo polugodište 2017/18. godine. 

 Ravnatelj smatra da je stanje sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te 

provođenje preventivnih programa i mjera zadovoljavajuće. 

Nakon rasprave, Školski odbor  jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjera 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika za prvo polugodište školske 2017/18. godine.  

 

AD 4. 

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

ukratko iznosi događaje u školi: 27 učenika se vratilo iz Španjolske i Portugala gdje su bili 

preko Erasmus + programa na stručnoj praksi. Popis zanimanja koja treba povećati – 

medicinske sestre, popis zanimanja koja treba smanjiti – ekonomija, poljoprivreda. Treba 
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vezati strukovne škole uz tržište rada. Imamo istu upisnu politiku kao i prošle godine, 240-

250 učenika planiramo upisati u I. razred srednje škole. Županijska natjecanja su u tijeku. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je uputilo javni poziv osnovnim i srednjim školama 

za sudjelovanje u eksperimentalnom programu „Škola za život“ koji će se provoditi u 1. 

razredu gimnazije iz svih predmeta.  

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,05 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


