OBRTNIČKA ŠKOLA
VLADIMIRA NAZORA 9
35 000 SLAVONSKI BROD
Klasa: 602-03/16-01/184
Urbroj: 2178/01-17-16/1447
U Slavonskom Brodu, 14. studenog 2016. godine

ZAPISNIK
sa dvadesete sjednice Školskog odbora Obrtničke škole održane 14. studenog 2016.
godine s početkom u 17:00 sati u Maloj sali Obrtničke škole

Predsjednica Školskog odbora, Kristina Klinc, nastavnica njemačkog jezika, sazvala je
sjednicu Školskog odbora.
Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Školskog odbora: Renata Lucić, Mirela Đaković,
Martina Lemaić, Krešimir Grubanović i predsjednica Kristina Klinc,.
Sjednici Školskog odbora prisustvuje i ravnatelj Obrtničke škole, Josip Miklaušić i zamjena
za tajnicu Škole Ankica Lopojda.
Predsjednica Kristina Klinc pozdravila je prisutne, konstatirala de se na sjednicu nisu odazvali
Robert Čabraja i Božo Janković. Predložen je sljedeći
dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora
2. Usvajanje Kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada Obrtničke škole Slavonski
Brod za školsku godinu 2016./2017.
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o radu nakon
provedenog natječajnog postupka
4. Različito
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Ad 1)
Zapisnik sa prethodne devetnaeste sjednice Školskog odbora dostavljen je članovima
Školskog odbora uz poziv na današnju sjednicu. Predsjednica je pozvala prisutne da se izjasne
o prihvaćanju zapisnika sa devetnaeste sjednice Školskog odbora. Budući da nije bilo pitanja
niti primjedbi donesena je jednoglasna
Odluka
usvaja se zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole

Ad 2)
Predsjednica Kristina Klinc pozvala je ravnatelja da obrazloži Kurikulum i Godišnji plan i
program rada Obrtničke škole Slavonski brod za školsku godinu 2016./2017. Dok članovi
Školskog odbora isti prelistavaju.
Ravnatelj je naveo da godišnji plan i program rada Škole propisuje Ministartsvo znanosti i
obrazovanja. Problem je što prilikom donošenja istog u prvi i jedini plan Ministarstvo, ali i
Agencija za odgoj i obrazovanje stavljaju osnovne škole i četverogodišnje srednje škole, dok
trogodišnje strukovne škole gotovo izostavljaju.
Obrtnička škola u Slavonskom Brodu ima svoju dugogodišnju tradiciju s obzirom na
geografski prostor, Slavoniju. Naši učenici imaju nastavuu dvije smjene, uglavnom su putnici
kao i nastavnici i suradnici u nastavi za pojedina zanimanja. Svaki nastavnik ima punu,
odnosno maksimalnu normu te zbog svojih opterećenja i manjka sredstava nemaju
mogućnosti za održavanjem izvannastavnih aktivnosti te fakultativne nastave.
Naša škola poznata je po svojim dobrotvornim akcijama kao što su odlazak naših učenika u
zanimanjima za frizera i kozmetičara, sa suradnicima u nastavi u Dom umirovljenika i u
Zlatni cekin povodom blagdana.
Naša škola je vrlo pooduzetna te se rado odazivamo na pozive različitih udruga kao što su
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Put u život – PUŽ, zatim Hrvatska udruga
leukemija i limfomi i Savez društva oboljelih od multiple skleroze. Dodaje da mu je žao zbog
nemogućnosti provođenja izborne nastave, premeta poput matematike u struci i slično.
Nakon Kraće diskusije jednoglasno je donesena sljedeća
odluka
Usvaja se Kurikulum i Godišnji plan i program rada Obrtničke škole Slavonski Brod za
školsku godinu 2016./2017.
Ad 3)
Ravnatelj Josip Miklaušić izvijestio je članove Pkolskog odbora o provođenju natječajnog
postupka. Naime, dana 28. Listopada 2016. Godine raspisali smo natječaj za šest radnih
mjesta. Nakon zatvaranja natječajnog postupka utvrdili smo sve uredne prijavena natječaj te
između orijavljenih kandidata predlaže sljedeće: za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati nastave tjedno, Dalibora Tunuković, magistra
kineziologije, stručni ispit položio; za nastavnika engleskog jezika, zamjena za nastavnicu
koja je na roditeljskom dopustu na određeno, puno radno vrijeme Helenu Brdarić, magistru
edukacije filozofije i magistru edukacije hrvatskog jezika i književnosti; zatim za suradnika u
nastavi za ugostitelje – kuhare Tomislava banić, majstor kuhar specijalist, pedagoškopsihološku izobrazbu položio; za suradnika u nastavi za frizere i kozmetičare Slavicu Pvičić,
majstor frizer i majstor kozmetičar, također sa pedagoško-psihološkom izobrazbom. Za radno
mjesto nastavnika turističke geografije Hrvatske javio se samo jedan kandidat koji ne
ispunjava uvjete.U odnosu na radno mjesto tajnika škole ravnatelj je molio, ali i članovi
Školskog odbora zahtjevaju odgodu odluke dok ne stignu traženi podaci o kandidatu
prijavljenom na natječaj. Naime, ravnatelj je tražio provjeru natječajne dokumentacije.
U odnosu na predložene kandidate članovi Školskog odbora nisu imali pitanja niti primjedbi
te je jednoglasno donesen

Zaključak
Daje se ravnatelju Obrtničke školeJosipu Miklaušić, prethodna suglasnost za zaključivanje
ugovora o radu nakon provedenog natječajnog postupka sa sljedećim kandidatima:
1. Dalibor Tunuković, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno nepuno radno
vrijeme od 10 sati nastave tjedno,
2. Helena Brdarić, nastavnica engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme,
3. Tomislav Banić, suradnik u nastavi za ugostitelje – kuhare na neodređeno puno radno
vrijeme,
4. Slavica Pavičić, suradnica u nastavi za frizere i kozmetičare na neodređeno puno radno
vrijeme
Sprethodno navedenim kandidatima ravnatelj će sklopiti ugovore o radu sukladno zakonskim
odredbama. Ovaj Zaključak Stupa na snagu danom donošenja.
Pod točkom „različito“ prijedloga nije bilo.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica Školskog odbora zaključena u 18:00 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Lopojda, mag.iur.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
OBRTNIČKE ŠKOLE
Kristina Klinc, prof.

