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KLASA:003-06/19-01/03 
URBROJ:2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 11. ožujak 2019.god. 

 
 

Zapisnik 
sa 19.sjednice Školskog odbora 

(7.u šk.g.2018/2019.) 
održane dana 11. ožujka 2019.godine  

s početkom u 13.00 sati) 
 
 

Nazočni: Darko Majski, Dijana Tomašević, Dubravka Jozić, Ljiljana Ostojić, Zoran Harambašić 
Nisu nazočni:  Hrvoje Palenkić, Damir Roško 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak, tajnica 
Bernardica Lovaković -vodi zapisnik 
 
Predsjednik Školskog odbora Darko Majski konstatira da je nazočno 5  od 7 članova Školskog odbora, 
te otvara sjednicu i predlaže  slijedeći: 
 
 DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Davanje prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnateljice, za produženje ugovora o radu najduže do 
60 dana redovnim djelatnicima 
3. Izmjena vremenika pisanih provjera znanja 
4. Različito 
 
 
AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.) Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora da je po dobivanju suglasnosti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja za dvije medicinske sestre, bacc.med.techn., jedne na neodređeno puno radno 
vrijeme i jedne na određeno nepuno radno vrijeme u tijeku natječaj koji je objavljen 01.03.2019. godine 
i traje do 09.03.2019. godine. S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor) koje će 
provesti povjerenstvo u sastavu od tri člana. O datumu i vremenu održavanja intervjua kandidati će 
biti obavješteni u roku od 5 dana od dana isteka natječaja. Budući da redovnim djelatnicima ugovor o 
radu do 60 dana ističe 14. ožujka 2019. ravnateljica predlaže produženje ugovora o radu najduže do 60 
dana Ani Perić i Anđelki Matanović do odabira kandidata po raspisanom natječaju. 
 
Članovi školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice. 
 
AD 3.) Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora o zahtjevima predmetnih nastavnika o izmjeni 
vremenika pisanih provjera znanja. Nastavnica Engleskog jezika, Ines Šprajc zatražila je izmjenu 
vremenika pisanih provjera znanja iz nastavnog predmeta Engleski jezik u 1.d (izmjena datuma umjesto 
12.03.2019. god. na 26.03.2019. god.) i u 4.b (izmjena datuma umjesto 08.03.2019. god. na 15.03.2019. 
god.). 



Nastavnica Njemačkog jezika, Maja Bajuk zatražila je izmjenu vremenika pisanih provjera znanja iz 
nastavnog predmeta Njemački jezik u 1.a ( izmjena datuma umjesto 12.04.2019. god. na 22.03.2019. 
god.). 
Nastavnik Biologije i kemije, Zdravko Grgurević zatražio je izmjenu vremenika pisanih provjera znanja 
iz nastavnog predmeta Biologije u 1.a ( izmjena datuma umjesto 01.03.2019. god. na 04.03.2019. god.). 
 
Članovi školskog odbora suglasni su s prijedlogom predmetnih nastavnika o izmjeni vremenika 
pisanih provjera znanja. 
 
 
AD 4.) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastanak je završen u 13.35 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisnik vodila tajnica:      Predsjednik Školskog odbora: 
_________________      _______________________ 
Bernardica Lovaković                   Darko Majski, bacc.physioth. 


