
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLASA: 003-06/21-01-/01 
URBROJ: 2103-64-01-21-50 
Bjelovar, 6. listopada 2021. 
 

ZAPISNIK 
s 7. sjednice Školskog odbora 

 
Početak sjednice: 18,00 
Prisutni: Sanjin Milošević, Željkica Crnković, Žaklina Marčinković Ambrozić i Dario Obran 
Odsutni:  
Ostali prisutni: Vladimir Štefanec, prof .ravnatelj 
Zapisničar: Ivan Rajnović 
Mjesto održavanja: putem aplikacije ZOOM 6.listopada 2021. 
Link za sjednicu: 
 
Link za sjednicu:  
7. sjednica Školskog odbora 
Time: Oct 6, 2021 05:45  
https://us02web.zoom.us/j/87199833402?pwd=T0xySXpBenB5WTMrWmVvdm1yYi9tZz09 

  
Meeting ID: 871  

  
DNEVNI RED: 

  
1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obrazovanje odraslih 
3. Izvješće o polugodišnjem obračunu za 2021. godinu (gđa. Nada Antonić) 
4. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 
5. Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave 
6. Izvješće o radu škole u školskoj godini 2020./2021. 
7. Donošenje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. 
8. Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave sukladno Školskom kurikulumu i Godišnjem 

planu i programu rada Škole za školsku godinu 2021./2022. (članak 18. Pravilnika o izvođenju 
izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole) 

9. Razno 
  

 
Predsjednica Željkica Crnković pozdravila je sve prisutne i pročitala dnevni red, pitanja i prijedloga nije 
bilo te je jednoglasno usvojen dnevni red. 
 
 

 
 
 

 
Poljana dr. Franje Tuđmana 9 

43000 Bjelovar 
tel: 043/ 277-029   244-029   fax: 277-028 

e-mail: ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr 
https://ekonomska-birotehnicka-skola-bj.hr/ 

OIB 28752247653 

https://us02web.zoom.us/j/87199833402?pwd=T0xySXpBenB5WTMrWmVvdm1yYi9tZz09
mailto:ebb-tajnistvo@bj.t-com.hr
http://www.ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/


Ad 1. 
Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora, 
pročitala je najbitnije zaključke s istog. Svi članovi su dobili zapisnik putem e-maila. 
Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno usvojen zapisnik s 6. sjednice Školskog odbora. 
 

Ad  2. 
Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 
obrazovanje odraslih i daje riječ ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je pojasnio kako u školi funkcionira 
postupak obrazovanja odraslih i koji programi postoje za obrazovanje. Ukratko je pročitao koliko su 
troškovi po ispitu i po godini obrazovanja. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno donijeta odluka 
o raspisivanju natječaja za obrazovanje odraslih za školsku godinu 2021./2022. 

 
Ad 3. 

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda Izvješće o polugodišnjem obračunu za 2021. godinu te 
je pročitala najbitnije stavke s istog. Svi članovi Školskog odbora dobili su putem e-maila izvješća. 
Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno prihvaćeno izvješće o polugodišnjem obračunu za 2021. 
godinu. 

Ad 4. 
 
Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanjem 
radnog odnosa  i daje riječ ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je upoznao članove Školskog odbora o 
objavljenom natječaju za popunu radnog mjesta spremačice na određeno puno radno vrijeme zamjena 
za djelatnicu Ankicu Horvat koja se nalazi na bolovanju a trenutno je nepoznat povratak s istog. Na 
natječaj se prijavilo 10 kandidata a na razgovor s je pristupilo samo dvoje kandidata. Najviše bodova  
osvojila je Marijana Vinković iz Bjelovara, te je ravnatelj za istu zatražio od Školskog odobra prethodnu 
suglasnost za sklapanjem ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme. 
Pitanja i prijedloga nije bilo te su članovi Školskog odbora jednoglasno dali prethodnu suglasnost 
ravnatelju da može s istom sklopiti ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme zamjena za 
bolovanje. 

 
Ad 5. 

 
Predsjednica otvara petu točku dnevnog reda Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave i 
daje riječ ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je pojasnio da zbog Covida nije bilo izvan učioničke 
nastave u prošloj školskoj godini. Pitanja i prijedloga nije bilo te je izvješće jednoglasno usvojeno. 

 
 

Ad 6. 
Predsjednica otvara šestu točku dnevnog reda Izvješće o radu škole u školskoj godini 2020./2021. Za 
riječ se javio ravnatelj i upoznao članove Školskog odbora ukratko o najbitnijim događajima prošle 
školske godine. Svi članovi dobili su putem e-maila izvjšće. Pitanja i prijedloga nije bilo te je 
jednoglasno usvojeno izvješće o radu škole u školskoj godini 2020./2021. 
 

 
 

Ad 7. 
Predsjednica otvara sedmu točku dnevnog reda Donošenje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa 
rada za školsku godinu 2021./2022. Za riječ se javio ravnatelj Vladimir štefanec i upoznao članove 
Školskog odbra o najbitnijim dijelovima Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada.  Svi članovi 
Školskog odbra dobili su iste putem e-maila, pitanja i prijedloga nije bilo te je prema prijedlogu 
Nastavničkog vijeća i ravnatelja Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, prethodnog mišljenja Vijeća 
roditelja jednoglasno donijet Kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.  
 



Ad 8. 
Predsjednica otvara osmu točku dnevnog reda Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave 
sukladno Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku godinu 
2021./2022. Za riječ se javio ravnatelj Vladimir Štefanec i pojasnio da je sve vezano za izvanučioničku 
nastavu napisano u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada. Pitanja i prijedloga nije 
bilo te je jednoglasno donijeta odluka o provedbi izvan učioničke nastave sukladno Školskom 
kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022.  

 
 

Ad 9. 
Po otvaranju devete točke dnevnog reda Razno za riječ se javio ravnatelj Vladimir Štefanec i upoznao 
članove Školskog odbora o trenutnoj situaciji vezano uz sudske tužbe zaposlenika Ekonomske i 
biotehničke škole Bjelovar.  
Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednica Željkica Crnković zahvalila na sudjelovanju na 
sjednici 

 
 Sjednica je završila u 18,45 sati 
 
 
 
          Zapisničar:                                                                                     Predsjednica Školskog odbora 
 
      ______________________                   __________________ 
          Ivan Rajnović                                                   Željkica Crnković, prof.                                                                   


