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Zapisnik 

 

sa  36. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 28. kolovoza 2019. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

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

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

 

Odsutni: Katarina Sokol,  Vesna Dudjak,   

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 36. 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 otkaz s ponudom izmijenjenog 

ugovora za prof. stručnih predmeta iz područja ostalih usluga, 

3.   Statut Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, 

4.   Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru-natječaj iz 

povijesti, 

5.   Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (5). 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 35. sjednice Školskog odbora održane 9. srpnja  

2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (5) donosi  

 
O D L U K U 

           o usvajanju zapisnika sa 35. sjednice Školskog odbora održane dana 9. srpnja 2019. 

godine. 

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora za profesoricu strukovnih predmeta iz područja 

ostalih usluga te daje riječ ravnatelju škole koji navodi da imamo jednu radnicu koja je 

tehnološki višak u dijelu radnog vremena:  

1. DRAGANA BOGOJEVIĆ, dipl.ing. građevinarstva, prema ugovoru o radu obavlja 

poslove profesorice strukovnih predmeta iz područja ostalih usluga. Ugovor o radu je 

sklopljen na neodređeno, puno radno vrijeme. U šk.god. 2019/20., zbog nedostatka učenika u 

zanimanju soboslikar-ličilac, profesorica ima 9 nastavnih sati manje odnosno imat će 13 

nastavnih sati. Na poslovima profesora strukovnih predmeta iz područja ostalih usluga 

zaposlena je samo ona.  

Namjeravam otkazati ugovor o radu Dragani Bogojević koja ima 14 godina staža 

osiguranja, od toga 12 u školi, 39 godina života i ima troje maloljetne djece. Istoj će se 
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ponuditi sklapanje ugovora na neodređeno nepuno radno vrijeme (13 nastavnih sati tjedno) na 

poslovima profesorice strukovnih predmeta iz područja ostalih usluga. 

Postupak je proveden, radnica je prijavljena kao tehnološki višak Uredu državne 

uprave, koji će je rasporediti ako postoji potreba za tim zanimanjem u nekoj školi. 

Obavljeno je prethodno savjetovanje sa sindikatom koji se nije očitovao te se smatra 

da se slaže sa otkazom ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. 

 

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

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti na otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora na 

13 nastavnih sati za radnicu Draganu Bogojević.  

 

 

AD 3. 

           Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Statut Srednje škole Isidora Kršnjavoga 

Našice. Tajnica obrazlaže da smo tekst Prijedloga Statuta uputili na dobivanje prethodne 

suglasnosti Skupštini Osječko-baranjske županije te je ista donesena 18. srpnja 2019. godine. 

Predsjednica čita Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice u predloženom tekstu utvrđenom na sjednici Školskog odbora 

održanoj 29. siječnja 2019. godine KLASA:003-06/19-01/2, URBORJ:2149/11-01-19-3 

Osječko-baranjske županije. 

Školski odbor nakon rasprave, većinom glasova (5) donosi  

 

O D L U K U  

Donosi se Odluka o Statutu Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Zapisnik o provedenom 

inspekcijskom nadzoru-natječaj iz povijesti te daje riječ ravnatelju koji obavještava Školski 

odbor da je dana 11. srpnja 2019. godine obavljen nadzor od strane prosvjetnog inspektora 

povodom žalbe radnika, sudionika natječaja, za radno mjesto profesora povijesti, 8 nastavnih 

sati. Nakon provedenog inspekcijskog nadzora utvrđeno je da nije bilo povreda zakona te da 

je postupak proveden u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zapošljavanju u Srednjoj školi 

Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 5. 

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

iznio članovima Školskog odbora trenutno stanje upisa učenika u srednju školu – jesenski rok. 

Posjetio nas je Gradonačelnik te rekao da će Grad postaviti fitnes sprave na naše 

igralište i posaditi nove biljke umjesto srušenih borova. Na ogradu igrališta postavili smo 

oznake zabrane vožnje biciklima, rolama, motorima i autima. 

Ravnatelj obavještava članove o radovima koji su učinjeni prije početka nove školske 

godine te nabavi opreme za kemiju, fiziku, biologija, matematiku i likovnu umjetnost. 
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 U tijeku su seminari za nastavnike u sklopu Škole za život. Kako bi mogli poštovati 

zahtjeve novih kurikuluma morali smo napraviti neke preinake u smjenama te tako od nove 

školske godine Gimnazija i Elektro idu u jednu smjenu,a Ekonomska, trgovačka, ugostiteljska 

i industrijsko-obrtnička zanimanja u drugu smjenu. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,30 sati. 

          

ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 

 


