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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/18-01/10 

URBROJ: 2178/01-16-07-18-02 

 

ZAPISNIK 

s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 30. listopada 2018. godine 

s početkom u 10.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Tomislav Ćosić, predsjednik Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

 1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

 2. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

 3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

 4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

 5. Marko Irsag, Vijeće roditelja 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

 1. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

 2. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

 1. Luka Mladinović – ravnatelj  

 2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

Predsjednik Školskog odbora konstatirao 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. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice 

 2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

 3. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 1. 

Predsjednik Školskog odbora pitalo je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne 

sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 2. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom zasnivanja radnog odnosa na 

određeno vrijeme uz prethodnu suglasnost Školskog odbora do zasnivanja radnog odnosa 

temeljem natječaja ili drugi propisan način, a najduže do 60 dana. 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika – određeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja) do 

povratka radnice Ivane Raič Pilipović i radnice Ivane Jandrić s porodiljnog dopusta ravnatelj 

predlaže radnice Daliborka Knežević, prof. povijest i hrvatskog jezika i književnosti i Mateja 

Prgomet, mag. edu. hrvatskog jezika i književnosti. 

Za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika – određeno nepuno radno vrijeme (1 izvršitelj) 

upražnjeno radno mjesto ravnatelj predlaže radnicu Anja Ravlić, mag. edu. kroatologije. 

Za radno mjesto nastavnik etike – određeno nepuno radno vrijeme (1 izvršitelj) do povratka 

radnice Snježane Jergović Tolić s dopusta zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju ravnatelj 

predlaže radnicu Ivana Žalac, meg. edu. filozofije i povijesti. 

Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj 

školi Slavonski Brod na određeno vrijeme za: 

Daliborka Knežević, prof. povijest i hrvatskog jezika i književnosti za radno mjesto 

nastavnik hrvatskog jezika (puno radno vrijeme) 

Mateja Prgomet, mag. edu. hrvatskog jezika i književnosti za radno mjesto nastavnik 

hrvatskog jezika (puno radno vrijeme) 

Anja Ravlić, mag. edu. kroatologije za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika (nepuno 

radno vrijeme) 

Ivana Žalac, meg. edu. filozofije i povijesti za radno mjesto nastavnik etike (nepuno 

radno vrijeme) 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 3. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica zaključena u 10.40 sati. 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


