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Zapisnik 

 

sa  37. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 29. kolovoza 2016. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Dražen Dasović, Ljiljana Blažević, Vesna Dudjak, Josip Kršan, 

Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Boris Peić, Dražen Brkić 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 37. 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. Školski inkluzivni dokument, 

3. Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora, 

4. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 36. sjednice Školskog odbora održane 4. srpnja 

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

 

O D L U K U 
Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 36. sjednice Školskog odbora održane 4. srpnja 

2016. godine.  

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Školski inkluzivni dokument te daje 

riječ ravnatelju škole koji upoznaje članove Školskog odbora sa sadržajem dokumenta, a on 

obuhvaća uvodni dio, zakonsku osnovu, inkluziju, temeljne vrijednosti, strateške ciljeve za 

ostvarivanje vrijednosti, načela i njihova primjena u praksi, plan djelovanja, učenici u 

inkluziji za šk.god. 2016/17., zaključak. Ravnatelj ističe da taj dokument obuhvaća 

pomoćnike u nastavi, učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike te popis aktivnosti i 

planova što se namjerava učiniti za te učenike. Naša obveza je poslati dokument osnivaču i 

odluku Školskog odbora na kojoj je dokument usvojen. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova donosi sljedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Školskog inkluzivnog dokumenta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora navodi treću točku dnevnog reda: Otkaz ugovora o radu s 

ponudom izmijenjenog ugovora za radnicu Tereziju Pavlović, koja radi na radnom mjestu 
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vjeroučiteljice. Ona će od nove školske godine imati 1 nastavni sat manje, ona ima ugovor o 

radu na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 6 nastavnih sati. Dana 18. kolovoza 2016. 

godine zatraženo je očitovanje sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća u vezi s 

namjerom otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. 

 Sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća nije dostavio pismeno očitovanje o 

predmetnom otkazu ugovora o radu u roku od 8 dana te se smatra da je suglasan sa otkazom 

ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. Obavijestili smo i Katehetski ured. Školske 

godine 2015/16. smo imali 48 razrednih odjela, a 2016/17. ćemo imati 47 razrednih odjela, 

jedan razredni odjel manje te tako Terezija ima 1 nastavni sat manje.  

 Nakon rasprave, Školski odbor donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o suglasnosti Školskog odbora na otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora za 

Tereziju Pavlović.  

 

AD 4. 

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

obavještava Školski odbor da u subotu 3.9.2016.g. u školu dolaze učenici 1. razreda. Svaka 

druga subota bi trebala biti radna – dopunska, dodatna nastava i pripreme za državnu maturu. 

Projekt preko kojega smo vodili učenike u Irsku je uspješno realiziran.   

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 17,45 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 


