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8. sjednica Školskog odbora održana je dana 6. listopada 2022. u 15,30 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

1.   Ana Jerbić      1. Petar Modrić (oprvdao izost.) 

2. Dragana Katunarić     2. Iskra Mandarić (opravdala izost.) 

3.   Mario Petković      

4. Bariša Martić 

5.   Slađana Zlatović       

 

 

Ostali nazočni članovi: Anto Vidović, ravnatelj i Jadranka Jeličić, tajnica. 

 

Na sjednici se utvrđuje sljedeći dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Školskog odbora 

2. Radni odnosi 

3. Zamolba za produljenje ugovora o zakupu školskog prostora  

4. Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika 

5. Godišnjeg plana i programa rada i  školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. 

6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Predsjednik Mario Petković  konstatira da članovi Školskog odbora  nisu elektroničkim 

putem  dostavili primjedbe na sadržaj zapisnika 7. sjednice Školskog odbora, a nije bilo niti 

usmenih primjedbi. Slijedom navedenog predsjednik utvrđuje sljedeće: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 7. sjednice Školskog odbora održane od dana 21. rujna 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Škola je dana 16. rujna 2022. raspisala natječaje za radna mjesta: nastavnika strukovnih 

predmeta za područje rada ostalih usluga, nastavnika strukovnih predmeta za područje rada 

strojarstva i nastavnika strukovnih predmeta za područje rada graditeljstva, na neodređeno vrijeme, 

1 izvršitelj za svako područje. Povjerenstvo je temeljem provedene procjene kandidata donijelo 

pisano obrazloženo mišljenje. Uzimajući u obzir rezultate cjelokupnog postupka procjene 

kandidata, ravnatelj traži  prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa za 

sljedeće:  

1. Domagoj Biškup, magistar grafike, na određeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno na 

radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta za područje rada ostale usluge - bez 

odgovarajuće vrste obrazovanja (do pet mjeseci)  

  



2.  Tamara Maligec, magistra inženjerka građevinarstva s položenim stručnim ispitom, na 

neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,  na radno mjesto nastavnice strukovnih 

predmeta za područje rada graditeljstva. 
3.  Veronika Janječić, inženjerka strojarstva, apsolvent na FSB, na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno, na radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta za područje rada 

strojarstva – bez odgovarajuće vrste obrazovanja (do pet mjeseci). 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe te je jednoglasno donesen sljedeći: 

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa za sljedeće: 

 

1.  Domagoj Biškup, magistar grafike, na određeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno na 

radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta za područje rada ostale usluge - bez 

odgovarajuće vrste obrazovanja (do pet mjeseci),  

2.  Tamara Maligec, magistra inženjerka građevinarstva s položenim stručnim ispitom, na 

neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno,  na radno mjesto nastavnice strukovnih 

predmeta za područje rada graditeljstva, 
3.  Veronika Janječić, inženjerka strojarstva, apsolvent na FSB, na određeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno, na radno mjesto nastavnice strukovnih predmeta za područje rada 

strojarstva – bez odgovarajuće vrste obrazovanja (do pet mjeseci). 

 

Ad 3) Škola je primila zamolbu tvrtke MOTO TAKT društva s ograničenom odgovornošću, za 

trgovinu i usluge, zastupane po  Kristini Pažin, Zagreb, Borkovečka 3, a za korištenje prostora 

autolakirerske radionice  pod jednakim uvjetima kao do sada. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su  usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Školski odbor odobrio je tvrtki MOTO TAKT d.o.o., Zagreb, produženje ugovora o 

zakupu poslovnih prostorija autolakirerske radionice s autolakirerskom komorom i 

drugim pripadnostima na vrijeme od jedne godine od 1. listopada 2022. uz mjesečnu 

zakupninu 4.300,00 kuna.  

  

Ad 4) Temeljem odredbi Statuta Škole u Povjerenstvo za kvalitetu iz reda učenika predložena je  

Viktorija Žižak, učenica 1.b razreda, zanimanje: staklar DON. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak:  Za člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika imenuje se Viktorija Žižak. 

 

Ad 5) Predsjednik Školskog odbora, Mario Petković konstatira da je članovima Školskog odbora 

elektronskim putem dostavljen prijedlog Godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma 

za školsku godinu 2022./2023.  

Ravnatelj navodi da Školski  kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program Škole s 

izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Školskim kurikulumom određeni su  nastavni plan 

i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge aktivnosti. 

Temeljem prijedloga Nastavničkog vijeća te mišljenja Vijeća roditelja  ravnatelj je prezentirao 

sastavnice iz školskog kurikuluma za  školsku godinu 2022./2023. 

Nadalje, ravnatelj navodi  da sukladno  članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, godišnji plan i program rada Škole  za školsku godinu 2022./2023. sadrži podatke o 



uvjetima rada,  izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o organizaciji nastave, 

podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima 

odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, stručnih tijela i stručnih suradnika, planove 

aktiva, plan stručnog usavršavanja zaposlenika i ostale aktivnosti u funkciji odgojno obrazovnog 

rada. 

U godišnji plan i program rada uvršteni su programi za obrazovanje odraslih.   

Prema podacima od konca rujna 2022. u školsku godinu 2022./2023. u 1. razrede upisano je 175 

učenika, u 2. razrede 122 učenika, a u 3. razrede upisano je 103 učenika.  Formirano je 19 razrednih 

odjela s ukupno 400 učenika.  Škola s današnjim danom zapošljava 57 zaposlenika.   

Ravnatelj prezentira  sastavnice godišnjeg plana i programa rada te je nazočne upoznao s 

aktivnostima koje se odvijaju u ustanovi kao i s planom stručnog usavršavanja i osposobljavanja. 

Predsjednik predlaže raspravu temeljem prezentacije ravnatelja. 

Gospođa Dragana Katunarić iznijela je primjedbe; na označavanje obrazovnih razdoblja: prvo i 

drugo polugodište, vremenik za izradu i obranu završnog rada, na nazive nekih ustanova i predlaže 

da se uklone uočene gramatičke greške. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora  jednoglasno  su usvojili sljedeći:  

 

Zaključak:  Donesen je školski kurikulum i  godišnji plan i program rada za školsku godinu 

2022./2023.   

 

Ad 6) Ravnatelj je najavio da se od 24.-28. listopada 2022. godine u Školi održavaju stručni ispiti. 

 

 

Sjednica je zaključena u 16,15 sati. 

 

 

 

   Zapisničar:                        Predsjednika Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić           Mario Petković, prof.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 6. listopada 2022. 


