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Zapisnik 

 

sa  39. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 8. studenog 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 18,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Anamarija Serdar, Vesna Dudjak, Siniša Nekić,  Katarina Sokol, 

Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Josip Kršan, Biljana Matijašević 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 39. 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. Odluka Školskog odbora o upućivanju radnice na procjenu radne 

sposobnosti, 

                 4.  Razno.- 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora održane 30. rujna 2019. 

godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 
O D L U K U 

            o usvajanju zapisnika sa 38. sjednice Školskog odbora održane 30. rujna 2019. godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost 

Školskog odbora za radna mjesta te daje riječ ravnatelju koji obavještava Školski odbor o 

radnim mjestima za koja je potrebna suglasnost Školskog odbora do 60 dana  te predlaže 

zasnivanje radnog odnosa do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 

odnosno do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja, a najduže do 60 dana sa sljedećim 

kandidatima:  

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 

nastavna sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno 

radno vrijeme – KRISTINA  KNEŽEVIĆ, profesorica hrvatskog jezika i književnosti; 

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

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

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

3. 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; 
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4. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 32 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela Glušac, 

slastičarka; 

5. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – 10 nastavnih 

sati, određeno, nepuno radno vrijeme – Ana Dražić, dipl.inženjer poljoprivrede, smjer 

agroekonomika. 

 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi sljedeću  

 
O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora  za zasnivanje radnog odnosa do dobivanja suglasnosti 

Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja, a 

najduže do 60 dana sa sljedećim kandidatima:  

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE – 4 nastavna 

sata i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno, nepuno radno vrijeme – 

KRISTINA  KNEŽEVIĆ, profesorica hrvatskog jezika i književnosti; 

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

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

Orešković, mag. elektrotehnike s položenim pedagoškim kompetencijama; 

3. 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; 

4. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 32 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme – Antonela Glušac, 

slastičarka; 

5. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA – 10 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme – Ana Dražić, dipl.inženjer poljoprivrede, smjer 

agroekonomika. 

 

 

Ravnatelj ističe da je 11. listopada 2019. godine objavljen natječaj za radna mjesta : 

strukovnog/e učitelja/ice frizerske struke, profesora/icu hrvatskog i engleskog jezika, geografije 

i prof. strukovnih predmeta iz područja strojarstva. Natječajni postupak je gotov, povjerenstvo 

je provelo postupak vrednovanja kandidata sukladno Pravilniku o načinu i postupku 

zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice te ravnatelj predlaže zasnivanje 

radnog odnosa sa sljedećim kandidatima:  

 

Molim suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sa navedenim 

kandidatima: 

1. STRUKOVNI/A UČITELJ/ICA FRIZERSKE  STRUKE – 28 nastavnih sati, 

određeno, puno radno vrijeme do povratka strukovne učiteljice frizerske struke s 

roditeljskog dopusta na rad- MARICA  GAZILJ, majstor frizer; 

2. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

STROJARSTVA – 10 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme odnosno 18 

sati ukupne tjedne radne obveze – MATEO  BOŠNJAK – do povratka prof. Maje 

Radovanović na rad; 

3. PROFESOR/ICA GEOGRAFIJE – 14 nastavnih  sati, određeno, nepuno rad. 

vrijeme – MIRELA  OREŠKI, prof. hrvatskog jezika i književnosti i filozofije - do 
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zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja, a najduže do pet mjeseci 

zbog nestručno zastupljene nastave; 

4. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme odnosno 22 sata ukupne tjedne radne obveze do povratka profesorice 

hrvatskog jezika koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto 

roditeljskog dopusta na rad – KRISTINA  KNEŽEVIĆ, prof. hrvatskog jezika i 

književnosti; 

5. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 11 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme odnosno 21 sat ukupne tjedne radne obveze do povratka profesorice 

engleskog jezika koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto 

roditeljskog dopusta na rad – LUCIJA  PUHANIĆ, magistra edukacije engleskog 

jezika i književnosti i magistra pedagogije. 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću točku dnevnog 

reda: Odluku Školskog odbora o upućivanju radnice na procjenu radne sposobnosti te daje riječ 

ravnatelju koji navodi razloge ( javno je sramotila dijete i oca djeteta pred cijelim razredom) 

zbog kojih predlaže da se radnica Melita Kiš uputi na procjenu radne sposobnosti. Otac djeteta 

je zatražio pismeno očitovanje ravnatelja i profesorice o događaju. Ravnatelj ističe da je pozvao 

kolegicu na razgovor glede navedenog događaja i podneska roditelja i zamolio je da se očituje 

na što je ona rekla da odbacuje sve insinuacije. Profesorica se trenutno nalazi na bolovanju te 

kad se vrati na posao moram je poslati na procjenu radne sposobnosti. 

Ravnatelj navodi da je radnica bila na procjeni radne sposobnosti 2017. godine i da smo 

dobili izvješće od liječnika medicine rada da je zdrava i sposobna za posao. Radnica ima i 

opomenu pred otkaz ugovora o radu zbog kršenja radnih obveza. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (5) donosi sljedeću  

 
O D L U K U 

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

radne sposobnosti. 

  

AD 4. 

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

koji obavještava članove da smo dobili donaciju od gospodina Mirka Benčića koji je donirao 

školi auto za izvođenje praktične nastave za učenike strojarske struke (automehatroničari). Auto 

je odvezen u školsku radionicu. Zahvaljujući ovom gospodinu smo stekli sve uvjete za 

izvođenje zanimanja automehatroničar. On je bio učenik ove škole te je rekao da želi darovati 

vozilo na kojem će se učenici moći učiti. Taj događaj moramo zabilježiti u spomenici škole i 

zahvaliti mu za Dan škole. Prošlu školsku godinu je županija dosta uložila u školu kroz razne 

radove koji su se obavljali tijekom školske godine. 

Ove godine se puno uložilo u opremu u kojoj su sudjelovali Grad Našice, osnivač i 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

  

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,40 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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