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Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
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URBROJ:2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 21. listopada 2019. godine 

 
Zapisnik 

sa 27.sjednice Školskog odbora 
(4.u šk.g.2019./2020.) 

održane dana 21. listopada 2019.godine  
s početkom u 13.00 sati) 

 
Nazočni: Zoran Harambašić, Darko Majski, Dijana Tomašević, Dubravka Jozić, Hrvoje Palenkić, Zoran 
Stašina 
Nisu nazočni: 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 6  od 7 članova Školskog odbora, 
te otvara sjednicu i predlaže  sljedeći: 
 
 DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Predstavljanje kandidata za ravnatelja/icu Školskom odboru Srednje medicinske škole, Slavonski 
Brod 
3. Glasanje Školskog odbora za imenovanje ravnatelja/ice Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, 
4. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ice Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, 
5. Različito 
 
AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.) Kandidatkinja, Jelena Jelinić-Bošnjak, prof. članovima Školskog odbora predstavila je svoj 

Program rada za mandatno razdoblje od 5 godina. U programu se osvrnula na rezultate, postignuća i 

uspjehe škole u proteklom petogodišnjem mandatu i iznijela svoj detaljan, sadržajan i realan plan rada 

za naredni mandat.  

AD 3. Predsjednik Školskog odbora Darko Majski upoznaje nazočne članove da su Školskom odboru 

dostavljeni  Zaključci Vijeća roditelja, Skupa radnika i Nastavničkog vijeća za kandidata za kojeg trebaju 

glasati predstavnici tih tijela u Školskom odboru u postupku imenovanja ravnatelja.  

Uvidom u zapisnike Izbornih povjerenstava Školski odbor je utvrdio da su Vijeće roditelja, Skup radnika 

i Nastavničko vijeće proveli tajno glasanje radi zauzimanja stajališta o kandidatkinji Jeleni Jelinić-

Bošnjak, prof. za koju će glasati njihovi predstavnici u Školskom odboru u postupku imenovanja 

ravnatelja škole.  

Predsjednik Školskog odbora zatražio je od članova Školskog odbora da javno glasuju za izbor kandidata 

za ravnatelja škole te utvrdio rezultat javnog glasanja: 

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof. – 6 glasova. 

 
 



AD 4.) Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Jelene Jelinić-Bošnjak, prof. za 

ravnateljicu Srednje medicinske škole za koju će se zatražiti prethodna suglasnost ministrice Uz zahtjev 

dostavit će se i sva dodatna dokumentacije u MZO.  

Odluka o imenovanju stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministrice, odnosno ako ministrica 

ne uskrati suglasnost u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnost.  

Jelena Jelinić-Bošnjak, prof. se zahvalila članovima Školskog odbora na ukazanom povjerenju. 
 
AD 5.)  Ravnateljica predlaže  Usvajanje Odluke o rasporedu radnog vremena za šk. god. 2019./2020. 
Raspodjela radnog vremena se odnosi na administrativno i tehničko osoblje Srednje medicinske škole 
Slavonski Brod. Raspodjela radnog vremena biti će podložna promjenama tijekom šk. god. 2019./2020. 
prema vremenskim i ostalim uvjetima rada koji budu zahtijevali promjenu istog. 
 
Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom  ravnateljice. 
 
Ravnateljica je izvijestila Školski odbor da je realizirana izvanučionička nastava u školskoj godini 
2018./2019. organizirana sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-
obrazovnih aktivnosti izvan škole. Poseban naglasak stavila je na putovanja učenika koja su 
organizirana bez poteškoća i primjedbi voditelja putovanja i učenika koji su sudjelovali.  
 
Članovi Školskog odbora na izvješće ravnateljice nisu imali primjedbi. 

 
 

 
 
 
Sastanak je završen u 13.45 sati. 
 
 
Zapisnik vodila tajnica:      Predsjednik Školskog odbora: 
 
_________________      _______________________ 
Bernardica Lovaković      Darko Majski, bacc.physioth. 


