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Zapisnik 

 

sa  42. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, održane 

dana 28. siječnja 2020. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 19,30 sati.  

 

Prisutni: Tomislava Špehar, Siniša Nekić,  Josip Kršan, Katarina Sokol, Biljana Matijašević, 

Vesna Dudjak, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Anamarija Serdar 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 42. 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. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu, 

3. Pravilnik o kućnom redu, 

4. Odluka o cijeni izdavanja duplikata ili prijepisa svjedodžbi, 

potvrda o završenom srednjoškolskom obrazovanju i provjeri 

vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja (svjedodžbi),  

5. Zamolba za nadopunu Školskog kurikuluma odnosno odobrenje 

maturalnog putovanja 2. frizer/soboslikar, 

6. Europski razvojni plan škole, 

7. Razno.- 

 

Ravnatelj predlaže dopunu dnevnog reda, Obavijest Školskom odboru o inspekcijskom 

nadzoru te Procjena radne sposobnosti te predsjednica predlaže sljedeći dopunjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Godišnji izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu, 

3. Pravilnik o kućnom redu, 

4. Odluka o cijeni izdavanja duplikata ili prijepisa svjedodžbi, 

potvrda o završenom srednjoškolskom obrazovanju i provjeri vjerodostojnosti 

isprava o stupnju obrazovanja (svjedodžbi),  

5. Zamolba za nadopunu Školskog kurikuluma odnosno odobrenje 

maturalnog putovanja 2. frizer/soboslikar, 

6. Europski razvojni plan škole, 

7.         Obavijest Školskom odboru o inspekcijskom nadzoru, 

8.         Procjena radne sposobnosti, 

9. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova (6). 

 

AD 1. 

           Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 41. sjednice Školskog odbora održane dana 30.  

prosinca 2019. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova (6) donosi  



2 
 

 
O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 41. sjednice Školskog odbora održane dana 

30. prosinca 2019. godine. 

 

 

AD 2. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Godišnji izvještaj o 

prihodima i rashodima za 2019. godinu te daje riječ ravnatelju koji iznosi sadržaj Godišnjeg 

izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.  

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

 

O D L U K U 

o donošenju Godišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima za 2019. godinu. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Pravilnik o kućnom redu. Ravnatelj ističe da je održana rasprava o 

Pravilniku o kućnom redu na Nastavničkom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja te da je 

tekst Pravilnika prihvaćen na navedenim tijelima. 

 Ravnatelj navodi odredbe Pravilnika, što sve on sadrži te ističe one odredbe koje su 

osobito bitne. 

 Pravilnik će biti objavljen na web stranici škole te će biti dostupan svima 

zainteresiranima. 

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

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o kućnom redu. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda:  

Odluka o cijeni izdavanja duplikata ili prijepisa svjedodžbi, potvrda o završenom 

srednjoškolskom obrazovanju i provjeri vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja 

(svjedodžbi) te daje riječ ravnatelju koji objašnjava članovima Školskog odbora da škola kao 

javna ustanova obavlja administrativne i financijske poslove prema fizičkim i pravnim osobama 

izvan naše škole, kao što je npr. izdavanje duplikata odnosno prijepisa svjedodžbi, potvrda o  

završenom srednjoškolskom obrazovanju te potvrda o vjerodostojnosti svjedodžbi.  Ravnatelj 

je predložio Školskom odboru da cijena duplikata odnosno prijepisa svjedodžbe te izdavanja 

potvrde o završenom srednjoškolskom obrazovanju bude 50,00 kn po svjedodžbi odnosno 

potvrdi, a potvrde o vjerodostojnosti svjedodžbe:100,00 kn po osobi. 

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

 

O D L U K U 

Cijena izrade i izdavanja duplikata svjedodžbe odnosno prijepisa svjedodžbe u 

Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice iznosi 50,00 kn po izdanoj svjedodžbi odnosno 

prijepisu te izrada i izdavanje potvrde o završenom srednjoškolskom obrazovanju iznosi 

50,00 kn. 

Nakon rasprave, Školski odbor, većinom glasova (6) donosi sljedeću 
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O D L U K U 

Cijena izrade i izdavanja potvrde o vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja 

u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice iznosi 100,00 kn po osobi za koju se traži 

provjera vjerodostojnosti svjedodžbe. 

 

AD 5. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Zamolba za nadopunu Školskog kurikuluma odnosno odobrenje 

maturalnog putovanja 2. frizer/soboslikar te daje riječ ravnatelju koji čita zamolbu razrednice 

2. razreda frizer/soboslikar, Kristine Knežević da joj se odobri maturalno putovanje na otok 

Krk (Omišalj) u trajanju od četiri (4) dana u periodu od 29. lipnja 2020. godine zajedno sa 3. 

razredom agrotehničara i 2. razredom strojarske struke. Cijena putovanja iznosi 1290 kn. 

 Zamolba je bila na Vijeću roditelja te je mišljenje Vijeća da se odobri izvanučionička 

nastava (maturalno putovanje) za 2. razreda frizer/soboslikar. 

 Temeljem članka 4. stavka 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-

obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15) Školski odbor donosi 

naknadnu odluku o pripremi i provedbi izvanučioničke nastave koja nije planirana na početku 

školske godine školskim kurikulumom. 

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

 

O D L U K U 

 o odobrenju maturalnog putovanja za 2. razred frizer/soboslikar na otok Krk 

(Omišalj) u trajanju od četiri (4) dana u periodu od 29. lipnja 2020. godine zajedno sa 3. 

razredom agrotehničara i 2. razredom strojarske struke. 

 

AD 6. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Europski razvojni plan škole koji prezentira ravnatelj škole. Europski 

razvojni plan je dio školskog kurikuluma i razvojnog plana škole, a kojim je predstavljen opći 

pregled potreba, planiranih aktivnosti, očekivanih ishoda, ciljeva razvoja kvalitete škole i 

nastavnika i poboljšanje kompetencija učenika. 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju Europskog razvojnog plana Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice. 

 

AD 7. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Obavijest Školskom odboru o 

inspekcijskom nadzoru te daje riječ ravnatelju koji obavještava članove da nas je dana 12. 

prosinca 2020. godine posjetila prosvjetna inspekcija po prigovoru anonimne osobe na rad 

jednog nastavnika da održava nastavu u alkoholiziranom stanju. Inspektorica je obavila uvid, 

razgovarala s nastavnikom i njegovim suradnicima prema čijim izjavama nastavnik svoje 

obveze izvršava odgovorno i korektno. 

Gospodin Nekić smatra da bi se trebalo promijeniti da se postupa po anonimnim 

prijavama te da bi svaka prijava trebala biti potpisana.  

 

AD 8. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Procjena radne sposobnosti te daje 

riječ ravnatelju koji naglašava da je profesorica engleskog i njemačkog jezika još na bolovanju 

te bi trebalo izmijeniti odluku školskog odbora o upućivanju radnice Melite Kiš, prof. engleskog 
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i njemačkog jezika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti, donesenu na 39. sjednici školskog 

odbora. 

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

 

O D L U K U 
stavlja se izvan snage odluka Školskog odbora sa 39. sjednice o upućivanju radnice 

Melite Kiš, prof. engleskog i njemačkog jezika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. 

 

O D L U K U 
o upućivanju radnice Melite Kiš, prof. engleskog i njemačkog jezika na ovlaštenu prosudbu 

radne sposobnosti nakon povratka radnice s bolovanja na rad. 

 

AD 9. 

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

iznosi da su neka natjecanja prošla, a neka su još u tijeku. Idući tjedan su polugodišnje sjednice. 

Gospodin Nekić pita ravnatelja za medicinsku školu. Ravnatelj odgovara da je županija prva 

stepenica, mi smo dostavili dokumentaciju županiji.  

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,45 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 


