OBRTNIČKA ŠKOLA, OIB 78582673638
Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod
tel. 035/447-326, fax: 035/407-420
KLASA: 602-03/17-01/372
URBROJ: 2178/01-17-17/1190
U Slavonskom Brodu, 28. rujna 2017. godine

ZAPISNIK
sa druge sjednice Školskog odbora Obrtničke škole održane
dana 28. rujna 2017. godine u Maloj sali Obrtničke škole s početkom u 18:15 sati
Predsjednik Školskog odbora Obrtničke škole Krešimir Grubanović sazvao je današnju
sjednicu Školskog odbora. Pozdravio je sve prisutne te utvrdio da su sjednici nazočni slijedeći
članovi Školskog odbora: Danijela Petrović, Dubravka Pracny, Mihaela Deanović, Krunoslav
Ravnjak i sam predsjednik Krešimir Grubanović te postoji potreban kvorum za odlučivanje.
Predsjednik Školskog odbora verificirao je mandat gđe. Dubravke Pracny uvidom u osobnu
iskaznicu. Gospođa Mirela Đaković ispričala se da zbog radnih obveza nije u mogućnosti doći
na današnju sjednicu. Na sjednici su nazočni i ravnatelj Obrtničke škole, Josip Miklaušić i
tajnica Ankica Lopojda. Za današnju sjednicu predviđen je slijedeći

dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 1. (prve) sjednice Školskog odbora Obrtničke škole
2. Usvajanje Izviješća ravnatelja o radu Obrtničke škole za školsku godinu 2016./2017.
3. Usvajanje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Obrtničke škole za
školsku godinu 2017./2018.
4. Usvajanje Zapisnika o reviziji i Zapisnika o otpisu knjižnične građe školske knjižnice
Obrtničke škole
5. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu do 60 dana
6. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika obrazovanja odraslih u školskoj
godini 2017./2018.
7. Različito
Dnevni red za današnju sjednicu Školskog odbora jednoglasno je usvojen.
Ad 1)
Pod točkom jedan dnevnog reda predsjednik Školskog odbora pozvao je članove Školskog
odbora da ukoliko imaju postave pitanje, odnosno da se izjasne o prihvaćanju Zapisnika sa
prethodne sjednice. Naime, zapisnik je dostavljen svakom članu uz poziv na današnju
sjednicu. Budući da nije bilo pitanja niti primjedbi donesena je jednoglasna
Odluka
usvaja se Zapisnik sa prve sjednice Školskog odbora Obrtničke škole, Vladimira Nazora 9,
Slavonski Brod održane dana 7. srpnja 2017. godine
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Ad 2)
Predsjednik Krešimir Grubanović pozvao je ravnatelja da pojasni dostavljeno Izviješće o radu
Obrtničke škole za školsku godinu 2016./2017. Ravnatelj Josip Miklaušić navodi kako je
unazad nekoliko godina sve manje upisnih učenika u obrtnička zanimanja. Prošle školske
godine najbrojniji su bili treći razredi sa 193 učenika, dok je broj upisanih u ovu školsku
godinu gotovo za pedeset učenika manji. U odnosu na samu građevinu, koja je zaista stara,
nastoji se modernizirati koliko je moguće. Prošle školske godine osuvremenili smo
informatičku opremu, napokon je završen krov Škole, u frizerski praktikum smo kupili novu
opremu, a stari kotao u kotlovnici zamijenjen je novim. No, problem koji ostaje i za naredne
godine je manjak učionica te smo nekoliko učionica morali jednostavno pregraditi. Nakon
izlaganja ravnatelja, budući da nije bilo pitanja prešlo se na usvajanje Izvješća te je
jednoglasno donesena slijedeća
Odluka
Usvaja se Izvješće ravnatelja o radu Obrtničke škole, Vladimira Nazora 9, Slavonski Brod za
školsku godinu 2016./2017.
Ad 3)
Predsjednik je ponovno pozvao ravnatelja Josipa Miklaušić da pojasni Školski kurikulum i
Godišnji plan i programa rada Obrtničke škole za školsku godinu 2017./2018. Ravnatelj
navodi da kurikulum propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te su sve škole dužne isti
poštivati. No, kurikulum bi ustvari trebao biti ono što pojedina škola želi raditi uz
obrazovanje. U našoj Školi bi to zasigurno bio zlatovez, stare frizure, izrada tradicijskih
nošnji i slično. Problem je što su naši učenici uglavnom putnici, a vozni red je rijedak.
Nadalje, problem je i manjak prostora. Jedino rješenje bila bi jednosmjenska nastava, ali ne na
način da se Škola u 13:00 sati zaključa nego da od tada učenici imaju priliku za izvannastavne
aktivnosti.
Naši učenici aktivno sudjeluju u akcijama vezanim uz blagdane, te odlaze u Dom za starije i
nemoćne, Osnovnu školu „Milan Amruš“, Zlatni cekin kako bi i tamošnjim korisnicima
uljepšali blagdane.
U našoj školi tenutno imamo 27 (dvadeset sedam) razrednih odjela te dva razredna odjela
učenika s teškoćama u razvoju. Problem je što se i učenici koji bi Školu trebali pohađati po
prilagođenom programu upisuju uz preporuku u redovne razredne odjele. Naša Škola
godinama surađuje s različitim organizacijama kao što su Hrvatska udruga leukemija i
limfomi, Udruga slijepih i slabovidnih osoba, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama,
Put u život – PUŽ, Savez društava oboljelih od multiple skleroze, Stolnoteniskim klubom i
drugim. Učenici naše Škole idu na redovite liječničke preglede te su svi učenici grupno
osigurani. Ipak roditelji, kao i učenici nisu svjesni da se iz obrtničkih zanimanja, uz uvjet da si
dobar majstor u svojoj struci, može brzo ostvarit egzistencija. Nakon izlaganja ravnatelja
Školski odbor jednoglasno je donio slijedeću
Odluku
Usvaja se Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Obrtničke škole, Vladimira
Nazora 9, Slavonski Brod za školsku godinu 2017./2018.

Ad 4)
Pod točkom 4. dnevnog reda predsjednik Školskog odbora podsjetio je da je Odlukom
ravnatelja od 7. srpnja 2017. godine provedena revizija knjižnične građe Obrtničke škole.
Povjerenstvo za provedbu revizije odnosno otpisa knjižnične građe nakon provedene revizije
sastavilo je zapisnike sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002 ).
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Potrebno je navedene zapisnike usvojiti kao bi se mogla donijeti odluka o otpisu knjižnične
građe školske knjižnice, odnosno kako bi se ista mogla ponuditi Matičnoj knjižnici te
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Budući da nije bilo primjedbi jednoglasno je donesena
slijedeća
Odluka
Usvaja se Zapisnik o provedenoj reviziji knjižnične građe KLASA: 602-03/17-01/351,
URBROJ: 2178/01-17-17/1111 od 7. rujna 2017. godine.
Usvaja se Zapisnik o provedenom otpisu knjižnične građe KLASA: 602-03/17-01/350,
URBROJ: 2178/01-17-17/1110 od 7. rujna 2017. godine.

Ad 5)
Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj je izvijestio članove Školskog odbora da je zbog
početka nastavne godine morao na 15 dana zaposliti Mašu Hercog na radno mjesto
nastavnice stručnih predmeta iz ugostiteljstva, Miju Vrljić na radno mjesto pedagoga te
Hrvoja Alilović na radno mjesto nastavnika računarstva. Sukladno zakonskim odredbama
potrebna je prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana
odnosno do provedbe natječajnog postupka. Nakon kraće diskusije članovi Školskog odbora
jednoglasno su donijeli slijedeći
Zaključak
Daje se ravnatelju Obrtničke škole Josipu Miklaušić prethodna suglasnost za zasnivanje
radnog odnosa do 60 dana sa sljedećim kandidatima:
1. Mia Vrljić, magistra pedagogije i magistra sociologije, na određeno puno radno vrijeme
2. Maša Hercog, magistra ekonomije, na određeno puno radno vrijeme
3. Hrvoje Alilović, informatičar, na određeno nepuno radno vrijeme
S navedenim kandidatima ravnatelj će sklopiti ugovore o radu sukladno zakonskim propisima.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)
Obrtnička škola svake školske godine upisuje kandidate u programe srednjoškolskog
obrazovanja odraslih, odnosno provodi stjecanje stručne spreme ili prekvalifikacije. Da bi i
ove školske godine mogla upisati nove kandidate potrebna je odluka Školskog odbora o
raspisivanju natječaja za obrazovanje odraslih. Nakon kraće diskusije jednoglasno je donesena
slijedeća
Odluka o raspisivanju
NATJEČAJA
za upis kandidata za obrazovanje odraslih za školsku godinu 2017./2018.
U SLJEDEĆE OBRAZOVNE PROGRAME:


KROJAČ
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KUHAR
KONOBAR
SLASTIČAR
PEDIKER
KOZMETIČAR
FRIZER
DIMNJAČAR
TAPETAR
PRODAVAČ
PEKAR
MESAR
MLINAR
ZIDAR
KERAMIČAR-OBLAGAČ
SOBOSLIKAR-LIČILAC
STOLAR
TESAR
MONTER SUHE GRADNJE
STAKLOREZAČ
KROVOPOKRIVAČ

Pravo upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih imaju svi kandidati koji su
završili osnovnu školu (stjecanje stručne spreme) ili srednju školu (prekvalifikacija). Nastava
za sve polaznike je konzultativne naravi. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. Rodni list
2. Domovnicu
3. Svjedodžbu posljednjeg završenog razreda.
Kandidati se na navedeni natječaj mogu prijaviti tijekom cijele školske godine 2017./2018.

Budući da nije bilo naknadnih prijedloga na dnevni red sjednica Školskog odbora zaključena
je u 19:15 sati.

Zapisnik vodila:
Ankica Lopojda, mag.iur.

Predsjednik Školskog odbora
Obrtničke škole
Krešimir Grubanović, prof.
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