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Zapisnik 

 

sa  33. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 14. svibnja 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Biljana Matijašević, Anamarija Serdar,  Katarina Sokol, Josip 

Kršan,Vesna Dudjak,  Siniša Nekić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: - 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 33. 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. Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja kandidata 

stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije,  

3.   Suglasnost za radna mjesta, 

4.   Razno.- 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 32. sjednice Školskog odbora održane 24. 

travnja 2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 
O D L U K U 

           o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora održane 24. travnja 2019. 

godine. 

 

AD 2. 

           Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Prijedlog odluke o godišnjim 

troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije te daje 

riječ ravnatelju škole koji objašnjava da temeljem članka 3. stavka 3. Pravilnika o elementima 

i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole odluku o godišnjim 

troškovima školovanja učenika stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije donosi 

osnivač na prijedlog školskog odbora. 

           Ti troškovi bi iznosili 4.000,00 kn za nastavni materijala, radnu mapu, troškove 

fotokopiranja, tonere, troškovi čišćenja i održavanja, troškovi održavanja informatičke 

opreme za sva zanimanja. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeći 

 

P R I J E D L O G 

 

 o godišnjim troškovima školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan 

Europske unije u iznosu od 4.000,00 kn (troškovi nastavnog materijala, radna mapa, troškovi 

fotokopiranja, toneri, troškovi čišćenja i održavanja, troškovi održavanja informatičke 
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opreme) za sva zanimanja u školskoj 2019/20. godini u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga 

Našice. 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Suglasnost za radna mjesta te daje riječ 

ravnatelju koji obavještava članove školskog odbora da temeljem provedenog natječaja 

KLASA:110-01/19-01/12., URBROJ:2149-11-01-19-01. od 11. travnja 2019. godine, 

objavljenog dana 12. travnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i  

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Našice, postupka 

vrednovanja kandidata koji je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju u 

Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, a sukladno članku 114. i 118. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 

16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) predlaže zasnivanje radnog odnosa sa 

sljedećim kandidatima:  

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 6 

nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno 

radno vrijeme –Magdalena Kunac, mag. kulturne baštine i turizma do 14. lipnja 

2019. godine zbog nestručno zastupljene nastave; 

2. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE – 22 nastavna sata, 

neodređeno, puno radno vrijeme – Nikolina Jakovljević, prof. matematike i 

informatike, neodređeno, puno radno vrijeme; 

3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 22 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama do 31. 

kolovoza 2019. godine; 

4. PROFESOR/ICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 4 nastavna sata i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme – Marija 

Božičanin, profesorica engleskog jezika i prof. španjolskog jezika do 31. kolovoza 

2019. godine; 

5. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela 

Glušac, slastičarka, do 31. kolovoza 2019. godine; 

6. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – poljoprivredna 

mehanizacija, motori i traktori – 5,6 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme 

– Snježana  Bajer, dipl.ing. poljoprivrede, smjer stočarstvo, do 14. lipnja 2019.godine 

za 3 nastavna sata, a za 2,6 nastavnih sati do 31. kolovoza 2019. godine.  

 Nakon rasprave Školski odbor, jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim kandidatima: 

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 6 

nastavnih sati i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno 

radno vrijeme –Magdalena Kunac, mag. kulturne baštine i turizma do 14. lipnja 

2019. godine zbog nestručno zastupljene nastave; 

2. PROFESOR/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE – 22 nastavna sata, 

neodređeno, puno radno vrijeme – Nikolina Jakovljević, prof. matematike i 

informatike, neodređeno, puno radno vrijeme; 
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3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE – 22 nastavna sata, određeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama do 31. 

kolovoza 2019. godine; 

4. PROFESOR/ICA ŠPANJOLSKOG JEZIKA – 4 nastavna sata i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme – Marija 

Božičanin, profesorica engleskog jezika i prof. španjolskog jezika do 31. kolovoza 

2019. godine; 

5. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 15 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela 

Glušac, slastičarka, do 31. kolovoza 2019. godine; 

6. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – poljoprivredna 

mehanizacija, motori i traktori – 5,6 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme 

– Snježana  Bajer, dipl.ing. poljoprivrede, smjer stočarstvo, do 14. lipnja 2019.godine 

za 3 nastavna sata, a za 2,6 nastavnih sati do 31. kolovoza 2019. godine.  

 

AD 4. 

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

obavještava članove da će se zadnji dan maturanata i ples Quadrilla održati 22. svibnja 2019. 

godine u 12,00 sati u centru grada. Dan škole će biti 31. svibnja 2019. godine. Ravnatelj je 

pozvao članove na Quadrillu  i na Dan škole čija svečanost će se održati 31. svibnja 2019. 

godine u  17,00 sati. 

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. 

 

 

 

 


