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Zapisnik 

 

sa  34. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 4. lipnja 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Biljana Matijašević, Anamarija Serdar, Josip Kršan,Vesna 

Dudjak,  Siniša Nekić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Katarina Sokol 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 34. 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 za radno mjesto prof. povijesti, 

3.   Podnesak pedagoginje, 

4.   Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (6). 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 33. sjednice Školskog odbora održane 14. svibnja 

2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (6) donosi  

 
O D L U K U 

           o usvajanju zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora održane 14. svibnja 2019. godine. 

 

AD 2. 

           Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost za radno mjesto prof. 

povijesti te daje riječ ravnatelju koji obavještava članove školskog odbora da je 02. svibnja 

2019. godine raspisan natječaj za profesora/icu povijesti, 8 nastavnih sati, neodređeno, nepuno 

radno vrijeme na oglasnoj ploči i web stranici škole te oglasnoj ploči i web stranici zavoda za 

zapošljavanje. Natječaj je proveden prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice. Osnovano je Povjerenstvo za 

provođenje postupka u sastavu od tri člana, profesora povijesti. Povjerenstvo je utvrdilo listu 

kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave potpune i pravodobne i 

te kandidate su pozvali na razgovor-intervju. Na natječaj se prijavilo 10 kandidata od kojih 

samo 1 nije ispunio formalne uvjete natječaja. Od 9 kandidata razgovoru-intervjuu je pristupilo 

6 kandidata, a za one kandidate koji nisu pristupili razgovoru smatra se da su odustali od prijave 

na natječaj. Prilikom razgovora s kandidatom - intervjuom članovi Povjerenstva su procjenjivali 

obrazovanje i profesionalnu edukaciju kandidata, specifična znanja, vještine, profesionalne 

ciljeve i interese, motivaciju za rad te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta. 

Razgovor-intervju se vrednuje s bodovima od 0 do 10. 
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Tri najbolje rangirana kandidata prema broju bodova su: 

1. Ivan Kruljac – 10 bodova  

2. Iva Mudrinić – 10 bodova 

3. Tonka Delić – 9 bodova. 

Povjerenstvo je predalo Izvješće o provedenom postupku, intervjuu, ravnatelju koji je sva tri 

kandidata pozvao na razgovor te predlaže zasnivanje radnog odnosa 12. lipnja 2019. godine 

zbog toga što je kraj nastavne godine, sa sljedećom kandidatkinjom:  

 

1. PROFESOR/ICA POVIJESTI  - 8 nastavnih sati, neodređeno, nepuno radno 

vrijeme, 14,5 sati tjedno – IVA  MUDRINIĆ, magistra pedagogije i magistra edukacije 

povijesti. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (6) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 o zasnivanju radnog odnosa od 12. lipnja 2019. godine sa IVOM  MUDRINIĆ, 

magistrom pedagogije i magistrom edukacije povijesti, na radnom mjestu PROFESOR/ICA 

POVIJESTI  - 8 nastavnih sati, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14,5 sati tjedno. 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Podnesak pedagoginje te daje riječ 

ravnatelju. Svi članovi školskog odbora su dobili zahtjev pedagoginje kojim traži da se ponište 

nastavni sati koji nisu dokumentirani u e-dnevniku, a vezani su uz izvanučioničku nastavu. 

Ravnatelj navodi da ćemo od iduće školske godine unaprijediti dokumentaciju za 

izvanučioničku nastavu te da nastavnici trebaju u e-dnevniku dopuniti podatke o 

izvanučioničkoj nastavi učenika koja je provedena ove školske godine. 

Gospodin Nekić smatra da je dobro da učenici sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi, misli 

da neće biti uskraćeni za nastavne sate te daje podršku ravnatelju u provođenju izvanučioničke 

nastave. 

Nakon rasprave, školski odbor, većinom glasova (6) donosi sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 Potrebno je unaprijediti dokumentaciju za izvanučioničku nastavu za sljedeću školsku 

godinu: 1. Koja je svrha nastave (ishodi učenja), 2. Popis zadataka za učenike (što trebaju 

vidjeti, na što obratiti pažnju, pitanja) i 3. Kako će se učenicima vrednovati izvanučionička 

nastava. 

 Nastavnici koji sudjeluju u izvanučioničkoj nastavi i upisuju nastavne sate, dužni su 

dokumentaciju predati voditelju u digitalnom obliku, a voditelj dati razredniku ili sam postaviti 

u e-dnevnik u karticu izvanučionička nastava. 

 Nastavnici koji su ove školske godine sudjelovali u izvanučioničkoj nastavi moraju 

popuniti karticu izvanučionička nastava u e-dnevniku. 

 

   

AD 4. 

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

obavještava članove da je 31. svibnja 2019. godine održan Dan škole na kojem su učenici koji 

su sudjelovali na državnim i županijskim natjecanjima nagrađeni prigodnim pokonima - 

knjigama koje nam je pomogao sufinancirati Grad sa 4.000,00 kn. Državna matura je u tijeku. 

Kako sudjelujemo u projektu Shema školskog voća ovaj tjedan imamo sate kušanja voća na 

satu voćarstva kod profesorice Verice Franjin. 
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Ravnatelj naglašava da su obišli osnovne škole u okolici informirajući učenike osmih 

razreda koja zanimanja mogu upisati u našoj školi. Iduće školske godine planiramo uvesti 

francuski kao fakultativni predmet. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,15 sati. 

          

ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 

 


