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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/19-01/05 

URBROJ: 2178/01-16-05-19-01 

 

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Školskog odbora održane dana 17. lipnja 2019. godine  

s početkom u 9.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Tomislav Ćosić, predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

 1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

2.  Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija

 3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

 4. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 5. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

 6. Marko Irsag, Vijeće roditelja 

 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

 1. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

 

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 sa 16. sjednice 

 2. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijenama obrazovanja odraslih 

 3. Usvajanje izvješća o zaštiti dostojanstva radnika 

 4. Usvajanje izvješća o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

 5. Usvajanje izvješća o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

 6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 1. 

Predsjednik Školskog odbora pitao 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 predstavio je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o cijenama obrazovanja 

odraslih u kojem je sadržan dodatak kojim se regulira trošak školovanja učenika koji na državnim 

natjecanjima osvoje 1. mjesto u ekipnoj konkurenciji. 

Po završetku izlaganja ravnatelja nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeću ODLUKU: 

Točka 17. Odluke o cijenama obrazovanja odraslih, KLASA: 003-06/16-01/36, URBROJ: 2178/01-16-07-

16-5, mijenja se i glasi: 

17. redovni učenici koji na državnom natjecanju u pojedinačnoj konkurenciji koja se provode u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje 

odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza osvoje 1. mjesto oslobođeni su troškova školovanja 

za stjecanje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju za škole škola ima odobrenje za izvođenje 

od nadležnog Ministarstva. 

Pravo iz točke 17. redovni učenik može koristiti u roku od godine dana od dana prestanka statusa 

redovnog učenika škole. 

Iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: 

18. redovni učenici koji na državnom natjecanju u ekipnoj konkurenciji koja se provode u organizaciji 

Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i 

Hrvatskog školskog sportskog saveza osvoje 1. mjesto oslobođeni su troškova školovanja 4. godine 

za stjecanje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju za škole škola ima odobrenje za izvođenje 

od nadležnog Ministarstva. 

Pravo iz točke 18. redovni učenik može koristiti u roku od godine dana od dana prestanka statusa 

redovnog učenika škole. 

Dosadašnje točke 18., 19. i 20. postaju točke 19., 20. i 21. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad) 3. 

Pročitano je izvješće psihologinje Josipe Samardžije o zaštiti dostojanstva radnika u kojem je 

konstatirano da nije bilo slučajeva povrede zaštite dostojanstva radnika. 

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno donio 

sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o zaštiti dostojanstva radnika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 4. 

Pročitano je izvješće psihologinje Josipe Samardžija o stanju sigurnosti i mjerama zaštite prava 

učenika. 

Josipa Samardžija zaposlena na radnom mjestu psiholog imenovana je osobom ovlaštenom za 

postupanje u slučajevima povrede prava učenika Odlukom, KLASA: 003-05/14-02/01, URBROJ: 2178-

16-01-14, sukladno članku 5. stavak 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno – obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava 

nadležnim tijelima (»Narodne novine« broj 132/13.). 

Provedene su mnogobrojne akcije kako kroz ankete, savjetovanja, radionice tako i na individualnom 

planu koje su sastavi dio Školskog preventivnog programa koji škola provodi svake godine. 

Stanje sigurnosti ocjenjeno je ocjenom vrlo dobar. 
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Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno donio 

sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetima u 

cilju zaštite prava učenika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 5. 

Pročitano je izvješće Živković Nenada koji je imenovan voditeljem školskog sportskog društva 

„Hrvatski sokol“, temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu u 

načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine« broj 13/14.). 

Temeljem članka 5. stavak 2. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada 

školskih sportskih društava voditelj Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ podnosi Školskom 

odboru izvješće o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ za školsku godinu 2018./2019. 

Izvješće sadrži sve provedene sportske aktivnosti tijekom školske godine 2018./2019. u kojem je 

posebno istaknut uspjeh učenika škole na državnom natjecanju u malom nogometu (futsal) u kojem je 

ekipa škole osvojila prvo mjesto i plasman na svjetsko prvenstvo.  

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno donio 

sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
Ad) 6. 

Pod točkom razno ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora s predstojećim upisima za školsku 

godinu 2019./2020. u koje škola ide s planiranih 14 razrednih odjela. 

 

 

 

 

Sjednica zaključena u 9.40 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 


