
 

 

KLASA: 003-08/20-01-22 

URBROJ: 2158/46-01-20-5 

OSIJEK, 15. prosinca 2020. 

Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2020./2021. koja je održana 10. i 11. prosinca 

2020. godine s početkom u 19,30 sati  

 

Sjednici je nazočilo dana 10. prosinca 2020. g.: 51  nastavnika, prema popisu u privitku. 

Sjednici je nazočilo dana 11. prosinca 2020. g.: 46 nastavnika, prema popisu u privitku. 

OSTALI NAZOČNI: Mirela Jerković Serdarušić – tajnica Škole i zapisničar. 

 

Ravnateljica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je nazočna potrebna većina članova 

Nastavničkog vijeća, objašnjava kako će se ova sjednica provesti kroz dva dana zbog trenutne 

epidemiološke situacije te predlaže  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Utvrđivanje postojanja zakonske i statutarne obveze izbora dva člana Školskog 

odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika neposrednim i tajnim glasovanjem 

2. Predlaganje, izbor i imenovanje člana Školskog odbora  iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika  

2.1.Predlaganje člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

2.2.Izjava o prihvaćenju kandidature za člana Školskog odbora 

2.3. Imenovanje Izbornog povjerenstva  

2.4.Utvrđivanje i sastavljanje liste predloženih kandidata za članove Školskog 

odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole 

2.5.Poziv na provođenje izbora za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i 

stručnih suradnika, koji će se održati u petak, 11. prosinca 2020. g. u vremenu 

od 9,00 do 13,00 sati u zbornici Škole uz pridržavanje nužnih epidemioloških 

mjera i preporuka radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 

(pojedinačni dolazak, bez okupljanja, obavezna maska i dezinfekcija ruku 

prilikom ulaska u Školu, potrebno ponijeti kemijsku olovku) 

IZBORI, petak, 11. prosinca 2020. g. u vremenu od 9,00 do 13,00 sati 

2.6.Provođenje izbora sukladno ranije navedenim uputama 

NASTAVAK ODRŽAVANJA SJEDNICE, u petak, 11. prosinca 2020. g. u 19,30 

sati, putem aplikacije Teams za videopozive s točkama dnevnog reda: 

2.7.Neposredno izvještavanje Nastavničkog vijeća o listi s imenima izabranih 

članova školskog odbora od strane Predsjednika Izbornog povjerenstva  

2.8.Izjava članova Nastavničkog vijeća o prihvaćanju ili odbijanju liste  

3. Donošenje i objavljivanje na svim oglasnim mjestima poslodavca, Odluke o 

imenovanju članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole  

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 



 

 

Ad 1)  Ravnateljica Škole nadodaje da će se ispred točke 1. dnevnog reda umetnuti dodatna 

točka  koja glasi Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, te moli prisutne članove da se 

izjasne ima li dopuna ili primjedbi na Zapisnik s prethodne sjednice. 

Primjedbi i dopuna nije bilo. 

 

Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno se usvaja. 

 

Ravnateljica daje riječ tajnici. Tajnica objašnjava kako članovima Školskog odbora iz reda 

nastavnika i stručnih suradnika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek istječe mandatno 

razdoblje dana 27. prosinca 2020. g.  sukladno čl. 119. st. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj Školi  te članku 47. st. 3. Statuta Škole te kako je temeljem toga neophodno 

provesti postupak izbora novih članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

Škole. Također napominje kako član Školskog odbora ne može biti osoba koja je pravomoćno 

osuđena, odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 

106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , odnosno osoba koja je 

ranije razriješena članstva u Školskom odbora ili je bila član Školskog odbora koji je raspušten. 

Navodi kako svi nastavnici i stručni suradnici školske ustanove mogu biti izabrani za člana 

Školskog odbora kojeg biraju nastavnici i stručni suradnici neposrednim i tajnim glasovanjem.  

 

Ad 2) Ravnateljica škole moli prijedloge: 

 

Ivica Nikić: Predlažem Ozanu Tomić. 

Ozana Tomić: Prihvaćam kandidaturu. 

Goranka Stanić: Predlažem Davora Menona. 

Davor Menon: Prihvaćam kandidaturu. 

Željka Fuderer Levak: Predlažem Anu Pichler Schmidt. 

Ana Pichler Schmidt: Prihvaćam kandidaturu. 

Tomić Andrej: Predlažem Željka Ašpergera. 

Željko Ašperger: Prihvaćam kandidaturu. 

Sanja Farkaš: Predlažem Karolinu Buljević 

Karolina Buljević: Ne prihvaćam kandidaturu. 

 

Daljnjih prijedloga nije bilo. 

 

Privitak: 

- Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Školskog odbora 

 

Ravnateljica: Radi provođenja postupka izbora kandidata za člana Školskog odbora iz reda 

nastavnika i stručnih suradnika Škole, dužni smo imenovati Izborno povjerenstvo. 

 

U Izborno povjerenstvo predloženi su: 

1. Damir Tomas, predsjednik 

                                                     2. Tamara Grubić, član 

                                                     3. Ivica Nikić, član 

Privitak:  

- Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva 

 



 

 

 

Na temelju izjašnjavanja nastavnika Škole, tajnica Škole utvrđuje i sastavlja kandidacijsku listu 

predloženih kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole 

redom kojim su predloženi na temelju koje će Izborno povjerenstvo sastaviti izbornu listu 

kandidata u kojoj se isti navode abecednim redom s rednim brojem ispred prezimena i imena : 

 

1. Tomić Ozana 

2. Menon Davor 

3. Pichler Schmidt Ana 

4. Ašperger Željko 

 

Privitak: 

 

- Kandidacijska lista za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

- Izborna lista kandidata za članove Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

 

Ravnateljica Škole navodi da će se izbori za člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole održati sutra, 11. prosinca 2020. g. u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u zbornici 

Škole te poziva na isto sve članove Nastavničkog vijeća uz napomenu da je vrlo važno 

pridržavati se nužnih epidemioloških mjera i preporuka radi sprječavanja prijenosa bolesti 

COVID-19, a neke od njih su pojedinačan dolazak, isključeno bilo kakvo okupljanje, obvezna 

maska i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u školu, potrebno ponijeti vlastitu kemijsku olovku.  

 

Izborno povjerenstvo sastaje se dana 11. prosinca 2020. kako bi sastavilo glasačke listiće i 

provelo izbore. 

 

Tajnica Škole daje napomenu Izbornom povjerenstvu da je potrebno nastavnika koji je pristupio 

glasovanju upisati u popis birača, dati mu glasački listić i objasniti način glasovanja, a to je: 

Na glasačkom listiću glasač označava kandidate za koje glasuje na način da zaokruži redni broj 

ispred njihovog prezimena. Glasački listić popunjen suprotno navedenom smatra se nevažećim. 

 

Glasovanje je obavljeno u vremenu od 9,00 do 13,00 sati. 

 

Sjednica se nastavlja u petak, 11. prosinca 2020. g. u 19,30 h putem aplikacije Teams za 

videopozive, na kojoj ravnateljica škole prije točke dnevnog reda, Neposredno izvještavanje 

Nastavničkog vijeća o listi s imenima izabranih članova Školskog odbora od strane 

Predsjednika Izbornog povjerenstva, daje riječ Karolini Buljević. 

 

Karolina Buljević prvenstveno navodi kako bi govornik prema komunikacijskom bontonu  

trebao imati uključenu kameru jer se sastajemo na daljinu , pa shodno tome poziva sve prisutne 

kada govore da ju uključe. Također pohvaljuje i čestita učenika Nikolu Pavoševića koji je u 

suradnji s mentorom Josipom Kanižom osvojio III. mjesto na državnom natjecanju „Lik“. 

Navodi i kako je bilo potrebno na prethodnoj sjednici održanoj u četvrtak, 10. prosinca 2020. 

nadodati točku „Razno“, na što je ravnateljica Škola objasnila da se navedena točka nalazi na 



 

 

današnjoj sjednici koja je zapravo nastavak jučerašnje sjednice te zbog navedenog istu nije bilo 

moguće uvrstiti u jučerašnju sjednicu jer ona nije završila. 

 

Damir Tomas, predsjednik Izbornog povjerenstva izvješćuje nazočne o rezultatima izbora: 

Utvrđeno je da su izbori provedeni u skladu s odredbama Statuta Škole, te da prilikom 

glasovanja nije bilo nepravilnosti, koje bi eventualno mogle utjecati na rezultate izbora. 

Od ukupno 56 (slovima: pedesetišest) birača upisanih u birački popis radnika Škole, glasovalo 

je 45 (slovima: četrdestpet) birača. Na izborima je glasovala većina članova Nastavničkog 

vijeća Škole. Nevažećih listića nije bilo. 

Na temelju rezultata glasovanja Izborno povjerenstvo utvrdilo je sljedeće: Za kandidata za člana 

Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek, izabrani su: 

 

1. Tomić Ozana, s 30 glasova „ za“ 

2. Ašperger Željko, s 24 glasa „za“ 

          

 Za kandidata nisu izabrani: 

 

3. Menon Davor, s 19 glasova „ za“ 

4. Pichler Schmidt Ana, s 16 glasova „za“ 

 

Predsjednik Izbornog povjerenstva: Prihvaćate li listu s imenima izabranih kandidata. 

 

Nastavničko vijeće većinom glasova prisutnih nastavnika i stručnih suradnika prihvaća listu s 

imenom izabranog kandidata. 

 

Prilog: 

- Zapisnik o rezultatima za imenovanje dva člana iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika u Školski odbor 

- Popis s glasovima nastavnika o prihvaćanju liste s imenima izabranih kandidata 

 

Ad 3) Ravnateljica Škole daje riječ tajnici Škole koja navodi kako će se, temeljem provedenog 

postupka te prihvaćanja liste s imenima izabranih kandidata pa time i imenovanja članova 

Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika, Zapisnik o rezultatima izbora za 

imenovanje dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika u Školski odbor, kao i Zapisnik s 

ove sjednice Nastavničkog vijeća objaviti na svim oglasnim mjestima poslodavca. 

 

Ad 4)  Za riječ se javlja Karolina te postavlja dva pitanja;  

Je li u nadležnosti Nastavničkog vijeća donošenje odluke o organizacije nastave, odnosno odabiru 

A, B ili C modela prema kojem će se odvijati nastava na što ravnateljica odgovara da nije u 

nadležnosti Nastavničkog vijeća već da postoji preporuka Osnivača u suradnji sa Stožerom civilne 

zaštite na temelju koje Škola, odnosno ravnateljica donosi odluku o modelu. 

Što je s natječajem za radno mjesto psihologa na što ravnateljica razjašnjava da je provedena 

cjelokupna procedura za popunjavanje radnog mjesta psihologa no da niti jedan od četiri kandidata 

s kojima je obavila razgovor sukladno Pravilniku o zapošljavanju nije prihvatio posao. Zbog 

navedenog natječaj je poništen te nije ponovno objavljen zbog rokova propisanih za ovu godinu 

od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  



 

 

 

Za riječ se javlja Goranka Stanić koja navodi kako su učenici 2. b razreda na međunarodnim i 

svjetskim umjetničkim igrama odnijeli tri treća mjesta. 

 

 

Nije bilo daljnjih pitanja, prijedloga ili obavijesti.  

 

 

Sjednica završena 11. prosinca 2020. g.  u 20,00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:        Ravnateljica Škole: 

  

Mirela Jerković Serdarušić      Ina Marić, prof. 

 


