OBRTNIČKA ŠKOLA
Vladimira Nazora 9
SLAVONSKI BROD
KLASA:__________________
URBROJ:_________________
Slavonski Brod,17.09.2015.
ZAPISNIK
s četrnaeste sjednice Školskog odbora, koja je održana 16.rujna 2015. godine s
početkom u 18,00 sati.
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi ŠO: Mirela Đaković, Renata Lucić, Robert
Čabraja, Martina Lemaić, Kristina Klinc i Krešimir Grubanović.
Gospodin Milan Cindrić je svoj izostanak opravdao naknadno.
Sjednici prisustvuje ravnatelj Josip Miklaušić i tajnica Marija Klašnja.
Predsjednica Kristina Klinc pozdravila je prisutne i zaželjela uspješan rad nakon
godišnjih odmora te predložila sljedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s dvanaeste i trinaeste sjednice Školskog odbora,
2. Usvajanje izvješća o radu Obrtničke škole u školskoj 2014./2015. godini,
3. Davanje suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana,
4. Različito
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen, a dopuna za 4. točku nije bilo.
Ad 1)
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prihvaćanju zapisnika s dvanaeste i
trinaeste sjednice Školskog odbora.
Primjedbi na zapisnike nije bilo, a gospođa Renata Lucić je naglasila da će ona
biti suzdržana kod glasanja iz razloga što nije prisustvovala tim sjednicama.
Uz jedan suzdržani i pet glasova „za“ donesena je
odluka
Usvajaju se zapisnici Školskog odbora Obrtničke škole s dvanaeste i trinaeste
sjednice.
Ad 2)
Kristina Klinc je pozvala ravnatelja da obrazloži Izvješće o radu Obrtničke škole
u školskoj 2014./2015. godini.

Izvješće ravnatelja o radu Obrtničke škole u školskoj 2014./2015. godini je
priloženo ovom zapisniku.
Nakon kraće diskusije jednoglasno je donesena sljedeća
odluka
Usvaja se Izvješće o radu Obrtničke škole u školskoj 2014./2015. godini.
Ad 3)
Ravnatelj je obrazložio potrebu zapošljavanja 5 nastavnika koji su 31.08.2015.
otišli u mirovinu, dva nastavnika su umirovljena 31.08.2014., a nismo za ta
radna mjesta dobili suglasnost, dva radnika su na zamjeni za bolovanja, te dvije
nastavnice stranih jezika za kojima je bila potreba i prošle školske godine.
Istaknuo je da je s njima zaključio ugovore do petnaest dana, te da je za njihov
daljnji rad potrebna suglasnost Školskog odbora, koji može donijeti odluku o
produženju ugovora za daljnjih, najviše 60 dana, dok ne stigne suglasnost
ministra za ove radnike i njihove sate. Kada dobijemo suglasnost ministra, za
navedena radna mjesta raspisat će se i provesti natječajni postupak.
Nakon ovog obrazloženja predsjednica ŠO poziva prisutne da glasaju za
prijedlog ravnatelja, te je jednoglasno donesena
odluka
Daje se ravnatelju Josipu Miklaušiću prethodna suglasnost za zaključivanje
ugovora o radu do 60 dana sa sljedećim radnicima:
1. Ana Martinović, prof. njemačkog jezika, puna satnica,
2. Marta Kovačević, prof. engleskog jezika, puna satnica,
3. Ivana Lokmer, prof. engleskog jezika, puna satnica,
4. Martina Lukić, prof. hrvatskog jezika, puna satnica,
5. Zitka Turkalj, stručni predmeti krojačima, 8 sati nastave tjedno,
6. Hrvoje Alilović, informatičar, VŠS, puna satnica,
7. Irma Leović, stručni predmeti krojačima, puna norma,
8. Tajana Jurišić, suradnica u nastavi za krojače, puna norma,
9. Andrea Berketa, prof. engleskog jezika, puna norma,
10. Krunoslav Ravnjak, prof. kineziologije, puna norma,
11. Jasminka Sulić, čistačica, puna satnica.
Dnevni red je iscrpljen i sjednica je zaključena u 18,40 sati.
Zapisnik vodila
Marija Klašnja

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Kristina Klinc, prof.

