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Zapisnik 

 

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

održane dana 6. veljače 2015. godine u školskoj knjižnici, s početkom u 15,00 sati.  

 

Prisutni: Anđelko Cvijetović, Dražen Brkić,Lidija Lovrić, Josip Kršan, Ljiljana Blažević, 

Dražen Dasović, Marija Božić, voditeljica računovodstva, Željko Filjak, ravnatelj i 

Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Dražen Dasović, Boris Peić 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 18. 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. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2014. godinu, 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenje preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika, 

4. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa, 

5. Razno.- 

 

  Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa prethodne sjednice. 

Nakon rasprave, Školski odbor je većinom glasova usvojio zapisnik sa prethodne 

sjednice. 

 

AD 2. 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović navodi sljedeću točku dnevnog reda: 

Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2014. godinu te daje riječ voditeljici 

računovodstva, Mariji Božić koja je iznijela sve stavke godišnjeg izvještaja članovima 

Školskog odbora. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

 Donosi se Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2014. godinu. 
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AD 3. 

 Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o stanju sigurnosti, 

provođenje 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 su ispite zaštite na 

radu. Školska psihologinja je napravila izvješće o provedbi školskog preventivnog programa 

za prvo polugodište 2014/15. 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 većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

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

poduzetim u cilju zaštite prava učenika. 

AD 4. 

            Predsjednik navodi sljedeću točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za radna 

mjesta te ističe da je 28. siječnja 2015. godine bio raspisan natječaj za prof. ekonomske grupe 

predmeta (22 nast. sata na određeno vrijeme-zamjena za bolovanje prof. ekonomske grupe 

predmeta Aleksandra Plešu), prof. povijesti, prof. hrvatskog jezika, kulturno-povijesne 

baštine, prof. likovne umjetnosti, prof. njemačkog jezika.  

Ravnatelj iznosi prijedloge: 

 

1. PROFESOR/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI – neodređeno, nepuno radno vrijeme, 19 

nastavnih sati + pripadajuća količina ukupnog radnog vremena  -Ivan Hajek, magistar 

edukacije likovne kulture; 

2. PROFESOR/ICA POVIJESTI - određeno, nepuno radno vrijeme, 14 nastavnih sati + 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena do povratka prof. povijesti Dunje Irha na 

rad - Ivan Kruljac, magistar edukacije povijesti i magistar engleskog jezika i književnosti; 

3. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA– određeno, puno radno vrijeme, 

22 nastavna sata do povratka prof. ekonomske grupe predmeta Aleksandra Pleše na rad – 

Martina Petrović, mag. ekonomije; 

4. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE - određeno, nepuno radno 

vrijeme, 3 nastavna sata do kraja nastavne godine, a najduže do pet mjeseci zbog 

nestručno zastupljene nastave- Mirela Čiček, prof. hrvatskog jezika i filozofije; 

5. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA - određeno, nepuno radno vrijeme, 8 nastavnih 

sati + pripadajuća količina ukupnog radnog vremena (satničarstvo, razredništvo) do 

povratka prof. hrvatskog jezika, Kristine Knežević i Dunje Irha na rad, a najduže do 31. 

kolovoza 2015. godine - Mirela Čiček, prof. hrvatskog jezika i filozofije; 

6.  PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA - određeno, nepuno radno vrijeme, 4 nastavna 

sata- kako se nitko nije javio na natječaj predlažem da se ti sati podijele između prof. u 

aktivu engleskog i njemačkog jezika do zasnivanja radnog odnosa putem natječaja. 
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O D L  U K U  

    o zasnivanju radnog odnosa za sljedeća radna mjesta, s početkom rada od 12. veljače 

2015. godine: 

 

1. PROFESOR/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI – neodređeno, nepuno radno vrijeme, 19 

nastavnih sati + pripadajuća količina ukupnog radnog vremena  -Ivan Hajek, magistar 

edukacije likovne kulture; 

2. PROFESOR/ICA POVIJESTI - određeno, nepuno radno vrijeme, 14 nastavnih sati + 

pripadajuća količina ukupnog radnog vremena do povratka prof. povijesti Dunje Irha na 

rad - Ivan Kruljac, magistar edukacije povijesti i magistar engleskog jezika i književnosti; 

3. PROFESOR/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA– određeno, puno radno vrijeme, 

22 nastavna sata do povratka prof. ekonomske grupe predmeta Aleksandra Pleše na rad – 

Martina Petrović, mag. ekonomije; 

4. PROFESOR/ICA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE - određeno, nepuno radno 

vrijeme, 3 nastavna sata do kraja nastavne godine, a najduže do pet mjeseci zbog 

nestručno zastupljene nastave- Mirela Čiček, prof. hrvatskog jezika i filozofije; 

5. PROFESOR/ICA HRVATSKOG JEZIKA - određeno, nepuno radno vrijeme, 8 nastavnih 

sati + pripadajuća količina ukupnog radnog vremena (satničarstvo, razredništvo) do 

povratka prof. hrvatskog jezika, Kristine Knežević i Dunje Irha na rad, a najduže do 31. 

kolovoza 2015. godine - Mirela Čiček, prof. hrvatskog jezika i filozofije; 

6. PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA - određeno, nepuno radno vrijeme, 4 nastavna sata- 

kako se nitko nije javio na natječaj predlažem da se ti sati podijele između prof. u aktivu 

engleskog i njemačkog jezika. 

 

Ravnatelj ističe da od 9. veljače 2015. godine treba početi raditi Mirjana Pul kao zamjena 

za Ivonu Gall, koja 9. veljače 2015. godine ide na bolovanje te da Školski odbor dade 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa. 

       Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova, donosi  

O D L  U K U  

o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme od 24. veljače 2015. godine, do izbora 

kandidata putem natječaja, a najduže do 45 dana, na radnom mjestu:   

1. Spremačica- određeno, puno radno vrijeme, do izbora kandidata putem natječaja  

odnosno do povratka spremačice Ivone na rad, a najduže do 45 dana  –Mirjana 

Pul, konfekcionar; 

 

AD 5. 

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

obavještava članove Školskog odbora da ćemo pokrenuti akciju za pomoć učenicima u teškim 

soc.-ekonomskim prilikama te im osigurati barem kupnju hrane za vrijeme nastave. 

       Druga akcija je akcija kupnjom majica- pomoć udruzi NINA – djeca s malignim 

bolestima. 

       Kako više nije bilo pitanja, ni prijedloga sjednica je zaključena u 15,45. 

 

 

ZAPISNIČAR:                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                      Anđelko  Cvijetović, prof. 
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