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Zapisnik 

 

sa  22. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, odrţane 

dana 27. kolovoza 2015. godine u knjiţnici, s početkom u 12,00 sati.  

 

Prisutni: AnĎelko Cvijetović, Josip Kršan, Ljiljana Blaţević, Lidija Lovrić,Draţen Brkić,Ţeljko 

Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić,Draţen Dasović 

 

Predsjednik Školskog odbora, prof. Cvijetović otvara 22. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrĎuje kvorum te predlaţe sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice, 

3. Naknada za učenički servis, 

4. Zamolba za suglasnost za otvaranje kioska na zemljištu škole, 

5. Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

6. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa - 

spremač/ica i ostala radna mjesta, 

7. Razno.- 

 

Ravnatelj predlaţe izmjenu i dopunu dnevnog reda:umjesto točke 2. koja nije dovoljno 

pripremljena, da se ubaci izvanučionička nastava iz predmeta engleski, njemački i latinski jezik te 

da se u točki 6. briše "i ostala radna mjesta". 

 

Predsjednik Školskog odbora, predlaţe sljedeći izmijenjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Izvanučionička nastava iz predmeta engleski, njemački i latinski jezik, 

3. Naknada za učenički servis, 

4. Zamolba za suglasnost za otvaranje kioska na zemljištu škole, 

5. Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

6. Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa - 

spremač/ica, 

7. Razno.- 

 

 Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednik daje osvrt na zapisnik sa prethodne sjednice. 

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju  zapisnika sa 21.sjednice Školskog odbora odrţane 10. srpnja 

2015. godine.  
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AD 2. 

 Prof. Cvijetović ističe drugu točku dnevnog reda: Izvanučionička nastava iz predmeta 

engleski, njemački i latinski jezik te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava Školski odbor da će 

1. i 2. razred jezične gimnazije posjetiti Američko veleposlanstvo u Zagrebu dana 18. rujna 2015. 

godine u pratnji prof. Mirele Rukavina-Sabo, prof. AnĎelka Cvijetovića, ravnatelja Ţeljka Filjaka, 

gradonačelnika Našica Krešimira Ţagara i prof. Snjeţane Krištofik Juranić. Povratak je 18/19. rujna 

2015. godine.  

 

AD 3. 

Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Naknada za učenički 

servis te daje riječ ravnatelju škole koji ističe da u školi od ovoga ljeta djeluje učenički servis preko 

kojega učenici mogu preko školskih praznika ići raditi te da 10% od zarade učenika dobiva škola. 

Na poslovima učeničkog servisa rade dvije osobe u tajništvu i tri osobe u računovodstvu škole te bi 

od 10% zarade od svakog ugovora 5% dobila škola, a 5% te osobe za rad na učeničkom servisu.   

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 Od 10% zarade redovnog učenika koji ostvari zaradu putem učeničkog servisa koji djeluje u 

Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, škola ostvaruje zaradu u iznosu od 5%, a ostalih 5% dijeli 

se na sljedeće radnike koji rade u učeničkom servisu  

 

AD 4. 

 Predsjednik Školskog odbora ističe četvrtu točku dnevnog reda: Zamolba za suglasnost za 

otvaranje kioska na zemljištu škole te daje riječ ravnatelju škole koji navodi da smo zaprimili dana 

8. srpnja 2015. godine od gosp. zamolbu Školskom odboru Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice 

kojom iznosi svoju poslovnu ideju za otvaranje kioska s brzom hranom na zemljištu škole, izmeĎu 

školske dvorane i ţeljezne ograde igrališta, veličine oko 10 m². 

 Svi su dobili materijale koji se tiču ove točke dnevnog reda te je predsjednik otvorio 

raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi 

 

O D L U K U 

kojim se odbija zamolba za otvaranje kioska na zemljištu škole, jer to trenutno nije u interesu 

Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 5. 

 Predsjednik Školskog odbora navodi petu točku dnevnog reda: Izmjene i dopune Statuta te 

daje riječ tajnici škole koja obavještava članove Školskog odbora da je na 15. sjednici  odrţanoj 7. 

srpnja 2015. godine Skupština Osječko-baranjske ţupanije donijela zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova, donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

  

 

 

AD 6. 

Prof. Cvijetović ističe šestu točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za zasnivanje 

radnog odnosa za radno mjesto spremača te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava članove da 

je dana 14. srpnja 2015. godine bio raspisan natječaj za spremače (3 izvršitelja) koji je trajao 8 dana 

i na natječaj se javilo 108 kandidata. Ravnatelj ističe da se javilo nekoliko hrvatskih branitelja i 
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djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja od kojih samo dvojica ispunjavaju sve uvjete, podnijeli 

su potpunu dokumentaciju, u propisanom roku i ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju jer su 

prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
podnijeli sve dokumente koji su prema tom zakonu potrebni da bi ostvarili pravo prednosti.  

Ravnatelj iznosi prijedloge za zasnivanje radnog odnosa na neodreĎeno, puno radno vrijeme 

uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca, sa sljedećim kandidatima: 

1. Mario Sertić, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

2. Zoran Horvat, hrvatski branitelj 

3. Mirjana Pul 

 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova (5 glasova) donosi 

O D L  U K U 

o zasnivanju radnog odnosa na neodreĎeno vrijeme, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 

mjeseca za radno mjesto SPREMAČ/ICA - 3 izvršitelja sa sljedećim kandidatima: 

 

 1. Mario Sertić, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

 2. Zoran Horvat, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata 

 3.Mirjana Pul  

 

                                                            AD 7.                                                                                                                     
Predsjednik Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ 

ravnatelju škole koji obavještava školski odbor o izvanučioničkoj nastavi koja je u tijeku u 8. 

mjesecu ove godine –prof. Marina Pavičić, Leopoldina Mijatović, Snjeţana Kosić. 

TakoĎer obavještava školski odbor da smo prešli u klasični model obrazovanja za kuhara, 

konobara i slastičara. Nemamo tehnoloških viškova. Ispraćaj prof. Katruše u starosnu mirovinu će 

se obaviti u ponedjeljak u 10,00 sati. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 13.05  sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


