KLASA: 003-07/21-01-13
URBROJ: 2158/46-01-21-2
Osijek, 10. lipnja 2021.
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, koja je održana
dana 9. lipnja 2021. godine u prostorijama Škole s početkom u 9,00 sati.
NAZOČNI: Željko Ašperger, Ozana Tomić– predstavnici iz reda nastavnika i stručnih
suradnika Škole
Goran Dijanović, Željka Vrebac – predstavnici osnivača
Mladen Matanić – predstavnik iz reda roditelja učenika Škole
Karolina Buljević – predstavnica iz reda radnika Škole
IZOČNI: Luka Kuduz – predstavnik osnivača
OSTALI NAZOČNI: Ina Marić - ravnateljica Škole, Mirela Jerković Serdarušić - 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. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana
13. svibnja 2021. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta,
Akademski slikar, Akademski slikar-grafičar, Profesor likovne kulture na određeno
nepuno radno vrijeme
3. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Goran Dijanović: Usvajate li Zapisnik s prethodne 10. sjednice sjednice Školskog odbora; ima
li primjedbi li dopuna?
Primjedbi i dopuna nije bilo.
Zapisnik s prethodne, 10. sjednice jednoglasno se usvaja.
Ad 2) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana
13. svibnja 2021. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta, Akademski

slikar, Akademski slikar-grafičar, Profesor likovne kulture na određeno nepuno radno
vrijeme
Ravnateljica Škole :
Natječaj za radno mjesto Akadmenski slikar, Akademski slikar-grafičar, Profesor likovne
kulture jedan/na izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme objavljen dana 13. svibnja 2021.
godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Donesena je Odluka

o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje. U
Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovani su:
1. Biljana Nađ
2. Anamarija Barba
3. Olga Gerber

Povjerenstvo je provelo proceduru procjene i vrendovanja kandidata za zapošljavanje sukladno
našem Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za
zapošljavanje. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje u svezi
raspisanog natječaja uz nazočnost ravnatelja, a nakon pregleda prijava i priloga uz prijave,
utvrdilo je listu kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima
odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaje. Nakon provedene rasprave, na prijedlog
ravnateljice Škole, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje
jednoglasno je donijelo Odluku o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na
natječaj kojom su utvrdili da će se kandidati testirati usmeno – informatička pismenost i stručno
pedagoške i metodičke kompetencije.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje provelo je procjenu i
testiranje te mi dostavilo Izvješće o postupku provedbe procjene i vrednovanja kandidata za
zapošljavanje s utvrđenom rang-listom kandidata.
Redni broj
1.
2.
3.

Ime i prezime
Marina Gvozdić
Tina Mihaljević
Dražen Mesarić

Ukupni broj bodova
42 / 45
24 / 45
21 / 45

S dvoje najbolje rangiranih kandidatkinja obavila sam razgovor u skladu s člankom 17. stavkom
4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Privitak:
- Izvješće o postupku provedbe procjene i vrednovanja kandidata za zapošljavanje s
utvrđenom rang-listom kandidata
Na temelju dostavljene rang liste za radno mjesto Akademski slikar, Akademski slikar-grafičar,
Profesor likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme predlažem Tinu Mihaljević te
molim vašu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa.

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tinom Mihaljević na radno mjesto
Akademski slikar, Akademski slikar-grafičar, Profesor likovne kulture - jedan/na (1) izvršitelj/ica na
određeno, nepuno radno vrijeme, mjesto rada Osijek, Drinska 12.

Ad 3) Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice
Knjižničar, Ivica Nikić: Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne
novine broj 17/19, 98/19) Škola je dužna donijeti Pravilnik o radu školske knjižnice, a čiji ste
prijedlog zaprimili putem elektroničke pošte uz poziv na ovu sjednicu (4. lipnja 2021. godine).
Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose
ODLUKU
Donosi se Pravilnik o radu školske knjižnice.

Privitak:
- Pravilnik o radu školske knjižnice.
Ad 4) Razno
Za riječ se javlja član Mladen Matanić te se kao predstavnik roditelja zahvaljuje ravnateljici i
cijelom stručnom timu što brinu o djeci te moli da se prilikom zaključivanja ocjena uzme u
obzir da je cijela nastavna godina bila izuetno teška za sve.
Također, za riječ se javlja članica Željka Vrebac te poziva sve na obilježavanje Međunarodnog
dana Dunava koje će se održati na različitim lokacijama od 02. do 04. srpnja 2021. godine.
Navodi kako će putem maila Školi poslati program te moli ravnateljicu da potakne učenike i
nastavnike na dolazak.

Sjednica završena u 9,30 sati.

ZAPISNIČAR:
Mirela Jerković Serdarušić

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Goran Dijanović

