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KLASA: 003-07/17-01-35 

URBROJ: 2158/46-01-17-2 

U Osijeku,  10. travnja 2017. 

 

 

Z A K LJ U Č A K    

 

sa 6. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 10. travnja  2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

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

suradnika Škole 

          Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

         Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole 

          Vjekoslav Ćurić, Stjepan Sokol – predstavnici osnivača 

                     

IZOČNI:  Danijela Lovoković – predstavnica osnivača 

 

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Brigita Krolo, tajnica Škole i 

zapisničarka 

 

Predsjednik Školskog Odbora, Vjekoslav Ćurić pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je 

nazočna potrebna natpolovična većina članovi Školskog odbora  i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

28. ožujka 2017. godine, za radno mjesto Nastavnik/ca stručnih predmeta - Magistar 

edukacije likovne kulture 

3. Izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu  2016./2017.  

4. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 2) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

28. ožujka 2017. godine, za radno mjesto Nastavnik/ca stručnih predmeta - Magistar 

edukacije likovne kulture 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora  jednoglasno donose 
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ODLUKU 

 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Vjekoslavom Filipovićem 

magistrom edukacije likovne kulture, na  neodređeno, puno  radno vrijeme, na radno mjesto 

Nastavnika stručnih predmeta. 

 

 

Ad 3) Izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu  2016./2017. 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Usvajaju se izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu  2016./2017. u 

točki IV. Radnici Škole i točki VI. Tjedna zaduženja nastavnika -  opterećenje u redovnoj 

nastavi, školska godina 2016-2017.  utvrđene tablicama koje su sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad 4) Razno 

 

Ravnateljica Škole izvijestila je članove Školskog odbora o održanoj izložbi završnih radova – 

Maturanti 2016.  i najavila obilježavanje Dana Škole dana 11. svibnja 2017. godine.  

 

Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga ili obavijesti.  

 

 

Sjednica završena  u 14,30 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

    Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Vjekoslav Ćurić 


