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SLAVONSKI BROD
KLASA: 602-03/16-01/173
URBROJ: 2178/01-17-16/468

ZAPISNIK
sa osamnaeste sjednice Školskog odbora, održane 14. ožujka 2016. godine s
početkom u 19,00 sati, u prostorijama Obrtničke škole.
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Školskog odbora: Renata Lucić, Mirela
Đaković, Robert Čabraja, Božo Janković, Martina Lemaić, Krešimir Grubanović i
predsjednica Kristina Klinc.
Sjednici prisustvuje ravnatelj Josip Miklaušić i tajnica Škole Marija Klašnja.
Predsjednica je pozdravila prisutne, konstatirala da sjednici prisustvuju svi
članovi Školskog odbora i predložila sljedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora,
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o radu
nakon provedenog natječajnog postupka,
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Na upit predsjednice nije bilo dopuna dnevnog reda pod točkom „različito“.
Ad 1)
Zapisnik sa prethodne, sedamnaeste sjednice Školskog odbora dostavljen je
članovima uz poziv za današnju sjednicu, a obzirom da nije bilo pitanja ni
primjedbi donesena je
odluka
Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole.
Ad 2)
Predsjednica je dala riječ ravnatelju koji je upoznao prisutne s činjenicom da je
raspisani natječaj, objavljen na Zavodu za zapošljavanje i web stranicama Škole

dana 29. veljače2016. godine, zaključen 8. ožujka 2016., te da su se na isti javile
tri ženske osobe koje ispunjavaju tražene uvjete za profesora engleskog jezika.
Među njima je i Antonija Stvorić, koja već radi na tim poslovima temeljem
odobrenja ovog Školskog odbora od 1.02.2016. godine.
Ravnatelj je zatražio suglasnost ŠO za sklapanje ugovora o radu s Antonijom
Stvorić na određeno puno radno vrijeme do povratka porodilje Andree Berkete
na posao.
Napominje da još iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nije stigla
tražena suglasnost za radno mjesto čistačice, pa predlaže da ŠO dade novo
odobrenje do 60 dana za ove poslove, dok odobrenje ne stigne.
nakon kratke diskusije, jednoglasno je donesena sljedeća
odluka
Daje se ravnatelju prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu,
nakon provedenog natječajnog postupka, sa Antonijom Stvorić, mag.
edukacije engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme do povratka
porodilje na posao.
Daje se ravnatelju prethodna suglasnost za zaključivanje novog ugovora o
radu sa čistačicom na puno radno vrijeme do dobivanja odobrenja iz
Ministarstva za upražnjeno radno mjesto, a najduže do 60 dana.
Dnevni red je iscrpljen i sjednica je završila s radom u 19,20 sati.
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