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KLASA: 003-07/18-01-17 

URBROJ: 2158/46-01-18-5 

U Osijeku, 4. svibnja 2018. 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 21. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 4. svibnja 2018. godine u prostorijama Škole s početkom u 11,00 sati. 

 

NAZOČNI: Željko Ašperger, Ozana Tomić – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

         Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

                     

 

IZOČNI: Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole (bolovanje)   

                Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole  

 

OSTALI NAZOČNI: Brigita Krolo - tajnica Škole i zapisničarka 

 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović  pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici 

nazočna potrebna većina članova Školskog odbora i predlaže sljedeći 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Škole 

3. Razno 

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 20.  sjednice Školskog odbora se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad 2) Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Škole 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno, sa 5 (pet) glasova „za“ donose  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI  

RAVNATELJA ŠKOLE  
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I.  

Kristina Kopf, profesorica povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, iz Osijeka, Vukovarska 

124, OIB - 45319834879   imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Škole primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek. 

II. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja imenuje se na dužnost počevši od dana 4. svibnja 2018. 

godine. 

III. 

Mandat vršiteljice dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu 

dana.  

IV. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja ima sva prava i obveze ravnatelja.   

 

V. 

Vršiteljica  dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na određeno 

vrijeme za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja. 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 

 

Usvaja se Zahtjev Kristine Kopf  te  sukladno članku 131. stavku 5. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Ugovor o radu  Kristine Kopf, na neodređeno puno 

radno vrijeme, KLASA:  112-02/15-01/03, URBROJ: 2158-46-01-15-3, od dana 4. rujna 

2015., za radno mjesto profesora Povijesti i Hrvatskoga jezika miruje za razdoblje (stavlja u 

status mirovanja) u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja Škole 

primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Krbavska b. b., Osijek. 

 

 

 

Ad 3) Razno 

 

Nije bilo pitanja, prijedloga, obavijesti.  

 

 

Sjednica završena  u 11,15 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 


