OBRTNIČKA ŠKOLA
VLADIMIRA NAZORA 9
35 000 Slavonski Brod
KLASA: 602-03/16-01/135
URBROJ: 2178/01-17-16/1155
U Slavonskom Brodu, 15. rujna 2016. godine

ZAPISNIK
sa devetnaeste sjednice Školskog odbora, održane 15. rujna 2016. godine s početkom u
18:15 sati, u prostorijama Obrtničke škole
Sjednicu Školskog odbora sazvala je predsjednica školskog odbora Obrtničke škole Kristina
Klinc, prof.
Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Školskog odbora: Martina Lemaić, Krešimir Grubanović,
Renata Lucić, Mirela Đaković, Robert Čabraja, Božo Janković i predsjednica Kristina Klinc.
Sjednici Školskog odbor prisustvuje ravnatelj Josip Miklaušić i zamjena za tajnicu škole
Ankica Lopojda, mag.iur.
Predsjednica Kristina Klinc pozdravila je prisutne, konstatirala da sjednici prisustvuju svi
članovi Školskog odbora i predložila sljedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora,
2. Usvajanje Izvješća ravnatelja o radu Obrtničke škole u školskoj godini 2015./2016.
3. Davanje suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana
4. Obavijest o donošenju odluke o imenovanju povjerenika djelatnika za Zaštitu na radu
prof. Katice Rajić-Stojanović
5. Različito
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.

Ad 1)
Zapisnik sa prethodne, osamnaeste sjednice Školskog odbora dostavljen je članovima uz
poziv na današnju sjednicu. Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prihvaćanju
zapisnika s osamnaeste sjednice Školskog odbora. Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi
donesena je jednoglasna
Odluka
usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole

Ad 2)
Predsjednica Kristina Klinc pozvala je ravnatelja da obrazloži Izvješće ravnatelja o radu
Obrtničke škole u Školskoj godini 2015./2016.
Izvješće ravnatelja o radu Obrtničke škole u školskoj godini 2015./2016. priloženo je uz poziv
na sjednicu. Ravnatelj Josip Miklaušić izdvojio je i pojasnio je da u protekloj Školskoj godini
postavljen krov iznad upravne zgrade i dvorane te iznad pekarskog praktikuma.
Nadalje, škola je nabavila nova računala i LCD projektore. Stari kotao u kotlovnici
zamijenjen je novim.
Nakon kraće diskusije jednoglasno je donesena sljedeća

Odluka
usvaja se Izvješće ravnatelja o radu Obrtničke škole u školskoj godini 2015./2016.

Ad 3)
Ravnatelj je obrazložio potrebu za zapošljavanjem pet radnik, odnosno dva nastavnika, dva
suradnika u nastavi te zamjena za tajnicu Škole. Naime, s danom 31. kolovoza 2016. godine u
mirovinu je otišao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Srećko Pocrnić, suradnik u nastavi
iz područja ugostiteljstva Ivan Kožić te suradnica u nastavi za frizere Ana Mirković.
Pripravnica Antonija Stvorić, nastavnica engleskog jezika i književnosti s danom 31.
kolovoza 2016. godine prešla je na rad u Ekonomsko-birotehničku školu u Slavonskom
Brodu. Tajnica Marija Klašnja na bolovanju je od 12. rujna 2016. godine.
Istaknuo je da je zbog hitnosti morao s radnicima sklopiti ugovore o radu 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, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministra
znanosti, obrazovanja i sporta za te radnike i njihovo radno vrijeme. Kada dobijemo
suglasnost Ministra za navedena radna mjesta, raspisati će se i provesti natječajni postupak.
Kandidati koje predlaže ravnatelj su: Dalibor Tunuković, magistar kineziologije; Helena
Brdarić magistra edukacije filozofije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti;
Tomislav Banić, majstor kuhar specijalist; Slavica Pavičić, majstor frizer i majstor
kozmetičar; Ankica Lopojda, magistra prava s položenim pravosudnim ispitom i pedagoškopsihološkom izobrazbom. Pitanja i primjedbi nema.
Nakon ovog obrazloženja predsjednica Školskog odbora poziva prisutne da glasaju za
prijedlog ravnatelja. Jednoglasno je donesen sljedeći

Zaključak
daje se ravnatelju Obrtničke škole, Josipu Miklaušić prethodna suglasnost za zaključivanje
Ugovora o radu do 60 dana sa sljedećim radnicima:
1. Dalibor Tunuković, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 10 sati nastave tjedno;

2. Helena Brdarić, nastavnica engleskog jezika i književnosti, puno radno vrijeme;
3. Tomislav Banić, suradnik u nastavi iz područja ugostiteljstva - kuhare, puno radno vrijeme;
4. Slavica Pavičić, suradnica u nastavi za frizere i kozmetičare, puno radno vrijeme;
5. Ankica Lopojda, magistra prava, tajnica Škole, puno radno vrijeme
S prethodno navedenim kandidatima ravnatelj Obrtničke škole sklopiti će ugovore o radu
sukladno zakonskim odredbama. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4)
Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora o činjenici da je za zaštitu na radu u
Obrtničkoj školi uz dosadašnju prof. informatike Anicu Dragovan, stručnjak Zaštite na radu II
stupanja prof. stručnih predmeta Marica Pitlović, stručnjak Zaštite na radu I stupanj,
profesorica Katica Rajić-Stojanović imenovana povjerenikom djelatnika za zaštitu na radu.
Pitanja i primjedbi nije bilo.

Ad 5)
Pod točkom „različito“ ravnatelj je izvijestio Školski odbor o potrebi raspisivanju Natječaja za
upis kandidata za obrazovanje odraslih u školskoj godini 2016./2017.
Obrtnička škola svake školske godine upisuje i obrazuje tridesetak odraslih osoba, odnosno
vrši prekvalifikaciju stručne spreme u dvadesetak zanimanja. Nužno je stoga objaviti natječaj
za upis kandidata za obrazovanje odraslih za školsku godinu 2016./2017. Po završetku
izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio slijedeću

Odluka
raspisuje se natječaj za upis kandidata za obrazovanje odraslih za školsku godinu 2016./2017.

U SLJEDEĆE OBRAZOVNE PROGRAME:
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KROJAČ
KUHAR
KONOBAR
SLASTIČAR
PEDIKER
KOZMETIČAR
FRIZER
DIMNJAČAR
TAPETAR
PRODAVAČ
PEKAR
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•
•
•
•
•
•
•
•

MESAR
MLINAR
ZIDAR
KERAMIČAR-OBLAGAČ
SOBOSLIKAR-LIČILAC
STOLAR
TESAR
MONTER SUHE GRADNJE
STAKLOREZAČ
KROVOPOKRIVAČ

Pravo upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih (stjecanje stručne spreme i
prekvalifikaciju) imaju svi kandidati koji su završili osnovnu školu (stjecanje stručne spreme)
ili srednju školu (prekvalifikacija).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
Rodni list, Domovnicu, Svjedodžbu posljednjeg završnog razreda.

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica Školskog odbora zaključena u 18:50 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Lopojda

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
OBRTNIČKE ŠKOLE
Kristina Klinc, prof.

