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Zapisnik 

 

sa  53. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 16. prosinca 2020. godine u učionici broj 1 u školi, s početkom u 18,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Vesna Dudjak, Siniša Nekić,  Josip Kršan,  Anamarija Serdar, 

Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Biljana Matijašević, Katarina Sokol 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 53. 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 o suglasnosti Školskog odbora za promjenu kalendara 

rada za 2020/2021.g., 

4. Razno.- 

 

Dnevni red je većinom glasova usvojen. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 52. sjednice Školskog odbora održane 25. 

studenog 2020.godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 
O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 52. sjednice Školskog odbora održane 25. 

studenog 2020.godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost 

Školskog odbora za radna mjesta te daje riječ ravnatelju koji ističe da nam je potrebna 

suglasnost Školskog odbora za radna mjesta za koja je završen natječajni postupak. 

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., 68/18., 98/19. i 64/20.) temeljem natječaja objavljenog dana 24.11.2020. godine za radna 

mjesta, ravnatelj iznosi sljedeće prijedloge za zasnivanje radnog odnosa sa sljedećim 

kandidatima: 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE (Prof. 

povijesti umjetnosti, diplomirani  povjesničar umjetnosti) – 4 nastavna sata, na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme, 7,3 sata tjedno-Monika Gusić, magistra edukacije 

povijesti i magistra edukacije povijesti umjetnosti od 18. siječnja 2021. godine; 

2. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 20 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme, 38 sati tjedno do povratka profesorice engleskog jezika na rad – Lucija 

Puhanić, magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog jezika;  

3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE (Mag. ili dipl.ing. elektrotehnike, smjer komunikacije i 
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informatika) – 21 nastavni sat na neodređeno, puno radno vrijeme – Vedrana 

Orešković, mag. elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika, s položenim 

pedagoškim kompetencijama; 

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

količina ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 

2021. godine – Marija Božičanin, profesorica engleskog jezika i prof. španjolskog 

jezika; 

5. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 17 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme,  – Valerija 

Domiter, slastičarka do 31. kolovoza 2021.godine; 

6. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer mehanizacija) – 3 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme, 

5,5 sati tjedno – Snježana Bajer, dipl.ing.poljoprivrede, smjer stočarstvo - najduže do 

5 mjeseci zbog nestručno zastupljene nastave;  

7. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer ratarstvo, mag.ing.poljoprivredne tehnike, 

dipl.ing.poljoprivrede, opći smjer) – 3 nastavna sata, određeno, nepuno radno 

vrijeme, 5,5 sati tjedno – Snježana Bajer, dipl.ing.poljoprivrede, smjer stočarstvo - 

najduže do 5 mjeseci zbog nestručno zastupljene nastave;  

8. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer agroekonomika) – 10 nastavnih sati, određeno, nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno do 31. kolovoza 2021. godine – Emina Bajt Galić, magistra 

inženjerka agroekonomike; 

9. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE (Magistar/ra inženjer računarstva) – 22 nastavna sata na 

određeno, puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine – Franjo Jusup magistar 

inženjer računarstva; 

10. PROFESOR/ICA  MATEMATIKE I INFORMATIKE – 17 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme, 31 sat tjedno, do 31. kolovoza 2021. godine : 

1.  Ivan Štefelić, sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske 

tehnologije (za informatiku -9 sati) – bez odgovarajuće vrste obrazovanja, najduže 

do 5 mjeseci zbog nestručno zastupljene nastave, 

2. Tina Zetović, magistra matematike, s položenim pedagoškim kompetencijama – 8 

sati matematike do 31. kolovoza 2021. godine od 18. siječnja 2021. godine. 

 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa sa sljedećim kandidatima: 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE (Prof. 

povijesti umjetnosti, diplomirani  povjesničar umjetnosti) – 4 nastavna sata, na neodređeno, 

nepuno radno vrijeme, 7,3 sata tjedno-Monika Gusić, magistra edukacije povijesti i magistra 

edukacije povijesti umjetnosti od 18. siječnja 2021. godine; 

2. PROFESOR/ICA ENGLESKOG JEZIKA – 20 nastavnih sati, određeno, nepuno 

radno vrijeme, 38 sati tjedno do povratka profesorice engleskog jezika na rad – Lucija Puhanić, 

magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog jezika. 
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3. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE (Mag. ili dipl.ing. elektrotehnike, smjer komunikacije i 

informatika) – 21 nastavni sat na neodređeno, puno radno vrijeme – Vedrana Orešković, mag. 

elektrotehnike, smjer komunikacije i informatika, s položenim pedagoškim kompetencijama; 

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

ukupnog radnog vremena, određeno, nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine – 

Marija Božičanin, profesorica engleskog jezika i prof. španjolskog jezika; 

5. SURADNIK/ICA U NASTAVI UGOSTITELJSKE STRUKE ZA ZANIMANJE 

SLASTIČAR – 17 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme,  – Valerija Domiter, 

slastičarka do 31. kolovoza 2021.godine; 

6. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer mehanizacija) – 3 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme, 5,5 sati 

tjedno – Snježana Bajer, dipl.ing.poljoprivrede, smjer stočarstvo - najduže do 5 mjeseci zbog 

nestručno zastupljene nastave;  

7. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer ratarstvo, mag.ing.poljoprivredne tehnike, dipl.ing.poljoprivrede, opći 

smjer) – 3 nastavna sata, određeno, nepuno radno vrijeme, 5,5 sati tjedno – Snježana Bajer, 

dipl.ing.poljoprivrede, smjer stočarstvo - najduže do 5 mjeseci zbog nestručno zastupljene 

nastave;  

8. PROFESOR/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA (Mag.inženjer 

agronomije, smjer agroekonomika) – 10 nastavnih sati, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 

sati tjedno do 31. kolovoza 2021. godine – Emina Bajt Galić, magistra inženjerka 

agroekonomike; 

9. PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA 

ELEKTROTEHNIKE (Magistar/ra inženjer računarstva) – 22 nastavna sata na određeno, 

puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine – Franjo Jusup magistar inženjer računarstva; 

10. PROFESOR/ICA  MATEMATIKE I INFORMATIKE – 17 nastavnih sati, 

određeno, nepuno radno vrijeme, 31 sat tjedno, do 31. kolovoza 2021. godine : 

1.  Ivan Štefelić, sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske 

tehnologije (za informatiku -9 sati) – bez odgovarajuće vrste obrazovanja, najduže do 5 mjeseci 

zbog nestručno zastupljene nastave, 

2. Tina Zetović, magistra matematike, s položenim pedagoškim kompetencijama – 8 sati 

matematike do 31. kolovoza 2021. godine od 18. siječnja 2021. godine. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Odluka o suglasnosti Školskog odbora za promjenu kalendara rada za 

2020/2021.g. te daje riječ ravnatelju koji ističe da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
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promijenilo Odluku o zimskim praznicima učenika te oni prema novim izmjenama traju do 15. 

siječnja 2021. godine odnosno škola počinje 18. siječnja 2021. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora za izmjenu kalendara rada za 2020/2021.g. prema kojem 

zimski praznici traju do 15. siječnja 2021. godine odnosno škola započinje 18. siječnja 2021. 

godine. 

 

AD 4. 

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

obavještava članove da je u tijeku preuređenje zbornice. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 

omogućilo zaposlenicima škola besplatno cijepljenje protiv gripe. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 18,20 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


