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KLASA: 003-07/18-01-04 

URBROJ: 2158/46-01-18-4 

U Osijeku, 29. siječnja 2018. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

sa 14. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 24. siječnja 2018. godine u prostorijama Škole s početkom u 14,00 sati. 

 

NAZOČNI: Željko Ašperger – predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole 

        Goran Dijanović, Dalija Gašo, Gordana Lesinger – predstavnici osnivača 

                   Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

          

IZOČNI: Ozana Tomić– predstavnica iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole (isprika) 

                Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole (isprika) 

  

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole,  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. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 

3. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za I. polugodište školske godine 

2017./2018. 

4. Prijedlog za donošenje odluke vezano za pokretanje postupka napredovanja nastavnice 

Marine Alegić 

5. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora usvojen je s dopunama.  

 

 

Ad 2 ) Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana 
  

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

ODLUKU 
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Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Tamarom Majer, magistrom 

edukacije likovne kulture, na radno mjesto Nastavnika stručnih predmeta, na puno radno 

vrijeme – zamjena za nastavnicu Olgu Špikić Šmit koja je na bolovanju, do izbora radnika 

prema natječaju, a najduže do 60 dana. 

 

 

Ad 3) Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za I. polugodište školske godine 

2017./2018. 

 

Ravnateljica Škole podnijela je Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 

programa, te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za I. polugodište školske godine 

2017./2018. 

 

 

Ad 4) Prijedlog za donošenje odluke vezano za pokretanje postupka napredovanja 

nastavnice Marine Alegić 

 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Sukladno Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, 

Školski odbor nije nadležan za donošenje odluke kojom bi se ravnateljici Škole naložilo 

pokretanje postupka napredovanja nastavnice Marine Alegić. 

 

 

Ad 5) Razno 

 

Raspravljalo se o izvršenju Odluke Školskog odbora kojom se knjižnica vraća u prostor prije 

prenamjene. 

 

Članovi Školskog odbora su predložili da se na službenoj stranici Škole objavljuju Zaključci 

sa sjednica Školskog odbora i dokumenti usvojeni na tim sjednicama.  

 

 

Sjednica završena  u 14,45 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 

 


