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Zapisnik 

 

sa  35. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 9. lipnja 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 13,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Željko Filjak, 

ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Brkić, Dražen Dasović 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 35. 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 zasnivanje radnog odnosa, 

   3.   Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora održane 27. 

svibnja 2016. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora održane 27. 

svibnja 2016. godine.  

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda:Suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa jer je prošao natječaj za radno mjesto prof. psihologije, objavljen 

dana 24. svibnja 2016. godine, određeno, nepuno radno vrijeme, 15 nastavnih sati, zamjena do 

povratka prof. psihologije, Ivane Habl Ivančić i Ivane Ćurković na rad. Profesorica 

psihologije, Ivana Ćurković, koja mijenja prof. Ivanu Habl Ivančić, koja se nalazi na 

rodiljnom dopustu, je otišla na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te ih je do 60 dana po 

odluci ravnatelja i suglasnosti Školskog odbora mijenjala Ana Paska, mag. psihologije. 

Natječajna dokumentacija kandidata je ostavljena članovima Školskog odbora na uvid. 

Ravnatelj predlaže Anu Paska, magistru psihologije s položenim pedagoškim kompetencijama 

za rad na tom radnom mjestu.  

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o zasnivanju radnog odnosa, od  10. lipnja 2016. godine,  na radnom mjestu:   

1.  PROFESOR/ICA  PSIHOLOGIJE –  određeno, nepuno radno vrijeme, 15 

nastavnih sati – zamjena za prof. psihologije do povratka na rad – ANA  PASKA, 

magistra psihologije, s položenom pedagoško-psihološkom i didaktičko-metodičkom 

naobrazbom.  
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AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje riječ 

ravnatelju škole koji obavještava Školski odbor da je Dan škole prošao prema predviđenom 

rasporedu. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 13,30 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 


