
 
 
 
 
 
 

 
        

KLASA: 003-06/18-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-18-25 
Bjelovar, 28. rujna 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
s 10. sjednice Školskog odbora  

Mjesto održavanja: ured ravnatelja 
Početak sjednice: 20,00  sati 
Prisutni: Alica Bačeković Pavelić, Marko Dragičević, Ana Obračević, Smiljka Bujić, Edita Hehet, Tihana Vincek 
Smešnjak 
Odsutni: 
Ostali prisutni: Vojislav Kranželić – ravnatelj  
Zapisničar: Alica Bačeković Pavelić 
 Predsjednik pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rade Škole 
3. Izvješće o uspjehu i radu Škole 
4. Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave  
5. Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave sukladno Školskom kurikulumu i 

Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku godinu 2018./2019. – članak 18. 
Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole 

6. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanjem radnog odnosa 
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obrazovanje odraslih 
8. Razno 

 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nema primjedbi. 
 

Ad 1. 
 

 Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Školskog odbora. 
Obzirom da su svi članovi dobili zapisnik s 9. sjednice i upoznati su s istim, pitanja i prijedloga nije bilo. 
 Jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora. 

 
                                                                         Ad  2. 
 
Predsjednik po otvaranju druge točke dnevnog reda daje riječ ravnatelju koji predstavlja Školski 

kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole. Svi članovi Školskog odbora dobili su putem e-maila ili poštom 
navedeni materijal i upoznati su sa sadržajem. Pitanja i prijedloga nije bilo te su Školski kurikulum i Godišnji plan i 
program rada Škole jednoglasno prihvaćeni. 

 
 

Ad 3. 
 Po otvaranju treće točke dnevnog rada pristupilo se predstavljanju i analiziranju Izvješća o uspjehu i 
radu Škole. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o uspjehu i radu Škole. 
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Ad. 4. 
 

 Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda i pristupilo se predstavljanju Izvješća o godišnjoj 
realizaciji izvanučioničke nastave. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o godišnjoj 
realizaciji izvanučioničke nastave.  

 
Ad. 5. 

 
 Po otvaranju pete točke dnevnog reda ravnatelj je pojasnio da Školski odbor mora sukladno članku 18. 
Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole mora donijeti odluku o 
provedbi istog uz napomenu da je isto detaljno napisano u Školskom kurikulumu. Pitanja i prijedloga nije bilo te je 
jednoglasno donesena odluka o provedbi izvanučioničke nastave.  
 
  

Ad. 6. 
 

 Predsjednik je otvorio šestu točku dnevnog reda i dao riječ ravnatelju, isti je upoznao Školski odbor o 
provedenim natječajima za popune radnih mjesta i to: 
 Jurica Korade, prof. iz Gudovca jedini se javio na natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika 
engleskog jezika, zamjena za rodiljni, odnosno roditeljski dopust koji koristi Ivana Plh Bosanac, prof.  
 Vezano uz drugi natječaj za popunu radnog mjesta nastavnika ekonomske grupe predmeta najbolje 
uvjete ima je Marija Dušek, dipl.oec. iz Bjelovara, zamjena za rodiljni odnosno roditeljski dopust koji koristi Mateja 
Kanjka, mag.oec. 
 Treći natječaj bio je za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika hrvatskog jezika na neodređeno 
nepuno radno vrijeme. Najbolje uvjete od prispjelih prijava ima Sanja Pinter, prof. iz Bjelovara. 
 Ravnatelj je pisanim putem zatražio od Školskog odbora Prethodnu suglasnost za sklapanjem ugovora o 
radu s kandidatima s natječaja. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te se pristupilo glasanju. Jednoglasno je dana prethodna suglasnost 
ravnatelju da s predloženim kandidatima sklopi pojedinačno ugovor o radu. 

 
 

Ad. 7. 
 

 Predsjednik je otvorio sedmu točku dnevnog  reda i dao riječ ravnatelju. Isti je rekao da će ove godine 
Škola raspisati natječaj samo za program upravni referent  obrazovanju odraslih. Za ekonomiste Škola nije 
kompletirala sve dokumente, nedostaje jedan dokument koji mora dostaviti osnivatelj Škole, Bjelovarsko-
bilogorska županija, da bi škole mogla od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražiti suglasnost za 
raspisivanjem natječaja za program ekonomist u obrazovanju odraslih.   
 Pitanja i prijedloga nije bilo te pristupilo glasanju. Jednoglasno je donesena odluka da škola može 
raspisati natječaj za obrazovanje odraslih, program upravni referent. 

 
 

Ad. 8. 
 

 Po otvaranju točke Razno za riječ se javio ravnatelj, isti je upoznao članove Školskog odbora da je Škola 
zaprimila dvije ponude za osiguranje učenika, i to od Croatia osiguranja d.d. i Euroherc osiguranja i pročitao 
uvjete koje nude u svojim ponudama. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno odabrana ponuda Croatia osiguranja d.d. kao povoljnija.  

 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik zahvalio članovima na dolasku. 
 
Sjednica je završila u 20.30 sati.    
                                                                         
  ___________________________________                   _________________________________________ 
              Zapisničar: Alica Bačeković Pavelić                     Predsjednik Školskog odbora Marko Dragičević, prof. 


