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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/15-01/26 

URBROJ: 2178-16-07-15-3 

U Slavonskom Brodu, 30. rujna 2015. godine 

 

ZAPISNIK 

26. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

30. rujna 2015. godine 

17.30 sati 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić – predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

3. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

5. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

6. Pavo Funarić, predstavnik Vijeća roditelja 

  

ODSUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Andreja Letić, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Luka Mladinović – ravnatelj 

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatirala je da je na sjednici prisutna većina članova Školskog 

odbora te da Školski odbor može donositi pravovaljane odluke. 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED na usvajanje: 
1. Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora 

2. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice 

3. Usvajanje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole 

4. Usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2014./2015. 

5. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2015./2016. 

6. Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2015./2016. 

7. Usvajanje Vremenika izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2015./2016. 

8. Usvajanje Odluke o dopunama Odluke o davanju na korištenje prostora i opreme škole u 

školskoj godini 2015./2016. 

9. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

10. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 1. 

Predsjednica Školskog odbora upoznala je članove s provedenim izborima za člana Školskog 

odbora iz reda Vijeća roditelja koji su održani dana 28. rujna 2015. godine na kojima je većinom 

glasova prisutnih članova izabran gospodin Funarić Pavo iz Starih Perkovaca, Kolodvorska 63. 

Na temelju izvješća o imenovanom članu Školskog odbora i uvidom u osobne dokumente 

verificiran je mandat članu Školskog odbora Industrijsko – obrtničke škole, Slavonski Brod, Funarić 

Pavi. 

Mandat članu Školskog odbora teče od dana verifikacije mandata i traje do isteka mandata Školskog 

odbora ili do ispunjenja uvjeta iz članka 119. stavak 6. ili članka 121. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Ad) 2. 

Predsjednica Školskog odbora pitala je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 3. 

Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor 

raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole. 

Odredbama Statuta Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod propisano je da se natječaj 

raspisuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. 

Mandat aktualnom ravnatelju istječe dana 7. siječnja 2016. godine. 

Slijedom iznesenog Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Industrijsko – obrtničke škole 

Slavonski Brod 

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku „24sata“, na oglasnoj ploči škole i službenoj web 

stranici škole www.industrijsko-obrtnicka.skola.hr  

Rok za podnošenje prijava kandidata na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja. 

Sastavni dio ove odluke je tekst natječaja 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Ad) 4. 

Ravnatelj škole i predsjednica Školskog odbora predstavili su Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada škole za školsku godinu 2014./2015. 

Ravnatelj je izvijestio o realizaciji materijalnih stavaka škole i planovima za školsku godinu 

2015./2016. napomenuo da smo ove godine realizirali maksimum planova koje je škola zacrtala. 

Predsjednica Školskog odbora izvijestila je o podacima vezanima uz učenike tijekom školske godine 

2014./2015. 

Po završetku izlaganja ravnatelja i predsjednice Školskog odbora, Školski odbor jednoglasno je 

donio ODLUKU: 

Usvaja se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2014./2015. 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2014./2015. 

objavit će se na mrežnim stranicama škole 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 5. 

Predsjednica Školskog odbora upoznala je članove Školskog odbora sa Školskim kurikulom škole za 

školsku godinu 2015./2016. koji je druga inačica Godišnjeg plana i programa rada škole. 

U njemu je sadržana dodatna i dopunska nastava koja ulazi u normu rada, te izvannastavne 

aktivnosti koje ne ulaze u normu no potrebno je da budu uređene Školskim kurikulumom. 

Sam kurikulum usmjeren je na ishode učenja i dopušta prilagodbu. 

To je prilika za kreativnost. 

Po završetku izlaganja predsjednice Školskog odbora, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću 

ODLUKU: 

Usvaja se Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2015./2016. 

Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2015./2016. objavit će se 

na mrežnim stranicama škole 

Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2015./2016. dostavit će se 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s Godišnjim planom i programom rada škole 

za školsku godinu 2015./2016. 

U njemu su sadržani planovi rada kako svih službi u školi. 

Po završetku izlaganja ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. 

Za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2015./2016. 

odgovorna osoba je ravnatelj škole  

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. objavit će se na mrežnim 

stranicama škole 

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. dostavit će se 

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
Ad) 7. 

Predsjednica Školskog odbora upoznala je članove Školskog odbora s potrebom usvajanja 

Vremenika izradbe i obrane završnog rada koji je Školski odbor dužan donijeti najkasnije do 30. 

rujna tekuće godine, sukladno Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09.), te je u 

kratkim crtama iznijela najvažnije značajke koje taj vremenik sadrži. 

Po završetku izlaganja predsjednice Školskog odbora, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću 

ODLUKU: 

Usvaja se Vremenik izradbe i obrane završnog rada 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada 

Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2015./2016. 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada objavit će se na mrežnim stranicama škole 

najkasnije do 5. listopada tekuće školske godine 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 8. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom usvajanja Odluke o dopunama 

odluke o davanju na korištenje prostora škole u školskoj godini 2015./2016. 

Navedena dopuna potrebna je iz razloga novootvorenog prostora škole koji se sastoji od spojnog 

hodnika u kojem je planiran prostor za prodaju pekarskih proizvoda a koji nije obuhvaćen 

prethodnom odlukom koja je usvojena na 24. sjednici Školskog odbora održanoj dana 4. rujna 

2015. godine. 

Ravnatelj predlaže da se Odluka o davanju na korištenje prostora škole KLASA: 003-06/15-01/24, 

URBROJ: 2178-16-07-15-6, u točki 3. dopuni sa stavkom 6. koji bi glasio: poslovni prostor 

površine 30 m² za prodaju pekarskih proizvoda, te da se u točki 4. dopuni sa stavkom 6. koji bi 

glasio: poslovni prostor za prodaju pekarskih proizvoda 4750,00 kuna mjesečno. 

Po završetku izlaganja ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se odluka o dopuni odluke o davanju na korištenje prostora škole 

U Odluci o davanju na korištenje prostora škole KLASA: 003-06/15-01/24, URBROJ: 2178-

16-07-15-6, u točki 3. dodaje se stavak 6. koji glasi: 

- poslovni prostor površine 30 m² za prodaju pekarskih proizvoda 

U točki 4. dodaje se stavak 6. koji glasi: 

- poslovni prostor za prodaju pekarskih proizvoda:  4750,00 kuna mjesečno 

Prostor i oprema Škole davat će se na korištenje samo u vrijeme u kojem se ne ometa 

redovni nastavni plan i program  

Način i uvjeti korištenja regulirat će se posebnim ugovorom sklopljenim s korisnikom 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 9. 

Zbog iznenadne smrti radnika koji je preminuo dana 26. rujna 2015. godine a koji je bio na 

bolovanju pojavila se potreba za zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme jer poslovi ne 

trpe odgodu do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja a najduže do 60 dana. 

Preminuli radnik radio je na radnom mjestu nastavnik matematike.  

Ravnatelj je predložio da se zasnuje radni odnos na određeno vrijeme s Vidović Igorom, magistrom 

edukacije matematike i fizike te je zatražio prethodnu suglasnost Školskog odbora. 
Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj školi 

za 

Vidović Igor, magistar edukacije matematike i fizike, za radno mjesto nastavnik matematike 

S imenovanim, ravnatelj škole sklopit će ugovor o radu sukladno zakonskim propisima 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad) 10. 

Pod točkom razno ravnatelj je pozvao sve članove Školskog odbora na obilježavanje Dana škole 

koje će se održati dana 2. listopada 2015. godine. 

 

Sjednica zaključena u 19.00 sati. 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

 


