SREDNJA ŠKOLA PAKRAC
Pakrac, Bolnička 59
KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ: 2162-09-02-17-02
Pakrac, 29.09.2017.
ZAPISNIK
Sa 07. sjednice Školskog odbora Srednje škole Pakrac održane dana 29.09.2017. godine s
početkom u 12,00 sati u Srednjoj školi Pakrac, Bolnička 59, u višenamjenskoj prostori br.6/I
NAZOČNI: Damir Marčetić – predsjednik, članovi - Branko Križan, Vesna Božić, Višnja
Klobučar, Olivera Zelić, Marko Marošević
NENAZOČNI: Milan Božić - opravdano
OSTALI NAZOČNI: Dario Čilić, ravnatelj,
ZAPISNIČAR: Martina Tušek, tajnica
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora te konstatirao da je na sjednici nazočna
većina članova Školskog odbora i da se odluke mogu valjano donositi. Predlaže sljedeći
dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija mandata člana školskog odbora predstavnika roditelja
2. Prihvaćanje zapisnika s 5. i 6. sjednice Školskog odbora
3. Kurikulum Škole za školsku 2017./2018. godinu
4. Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2017./2018. godinu
5. Izvješće o radu ravnatelja za razdoblje 2016./2017.
6. Zapošljavanje po raspisanom natječaju
7. Zapošljavanje do 60 dana
8. Izvješće ravnatelja o postupanju po Odluci o upućivanju radnice na ovlaštenu procjenu
radne sposobnosti
9. Različito
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1) Sukladno članku 34. Statuta škole Školski odbor je verificirao mandat novoj članici
iz reda Vijeća roditelja Oliveri Zelić.
Ad.2) Na Zapisnike s 5. i 6. sjednice školskog odbora održane dana 30.08.2017. i
20.09.2017. godine nitko od prisutnih nije imao primjedbe te su isti jednoglasno prihvaćeni.
Ad. 3) Školski odbor jednoglasno donosi odluku o usvajanju Kurikuluma škole za školsku
2017./2018. godinu

Ad. 4) Školski odbor jednoglasno donosi odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa
škole za školsku 2017./2018. godinu.
Ad. 5)
Školski odbor jednoglasno usvaja izvješće ravnatelja za razdoblje 2016./2017.
Nakon rasprave , članovi školskog odbora donose jednoglasno sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Ravnatelj i stručna službe Škole će u dogovoru sa osnovnim školama na području Pakraca i
Lipika anketirati učenike i roditelje o tome koje su njihove želje i potrebe za postojećim i
novim zanimanjima.
2. Ravnatelj i stručna služba Škole će napraviti pregled mogućih novim zanimanja koja bi se
mogla otvoriti s obzirom na postojeće kadrovske, prostorne i druge kapacitete Škole i mrežu
škola, te s obzirom na iskazani interes prema provedenoj anketi.
Ad.6)
Školski odbor jednoglasno daje ravnatelju suglasnost za zapošljavanje:
1. Martine Špejić, mag. edukacije matematike i informatike na određeno nepuno radno
vrijeme ( 10 sati nastave) do 31.08.2018. godine, na radnom mjestu nastavnice
matematike;
2. Željke Takač, dipl. ing. elektrotehnike na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati
nastave) na radnom mjestu nastavnice strojarske grupe predmeta kao nestručno
zastupljenu nastavu do najdulje 5 mjesecu u kojem roku se mora ponoviti natječaj;
3. Ivane Laić Drnasin , bacc. med. techn ( zamjena za Anitu Vukšić) i Marine Kožić,
bacc. med.techn ( zamjena za Danijelu Štampf Vončina) obje na puno određeno radno
vrijeme na radnom mjestu strukovne učiteljice zdravstvene njege do povratka
odsutnih djelatnica na rad;
4. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu s vanjskim suradnicima za 49 sati nastave
zdravstvene grupe predmeta s liječnicima Opće županijske bolnice Pakrac i
Specijalne bolnice za med. rehabilitaciju Lipik: dr. Cišper, dr. Crnković, dr. Milek, dr.
Topić, i dr. Gunjević Delišimunović, i dr. N. Peić , te Ankicu Barčan, med.-lab.
inženjera kao nestručno zastupljenu nastavu;
5. Rahele Pilon, magistre psihologije na određeno nepuno radno vrijeme ( 13 sati
nastave) na radnom mjestu nastavnice psihologije, zdravstvene psihologije i
komunikacijskih vještina, do povratka odsutne djelatnice Nives Cegledi na rad.
Natječaj za radno mjesto nastavnika fizike, na puno neodređeno radno vrijeme nije
raspisan ( pokrenuta procedura) jer je škola od Zajedničke prosudbene komisije za
raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova u srednjoškolskim ustanovama
Požeško-slavonke županije dobila Odluku o prednosti pri zapošljavanju Pavla Bucića,
dipl.ing. fizike.
Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za zapošljavanje Pavla Bucića, dipl. ing. fizike
na radnom mjestu nastavnika fizike, na puno neodređeno radno vrijeme.

Umjesto vjeroučitelja Olivera Kranjčića koji je zbog bolovanja odsutan, Katehetski ured
je osigurao zamjenu Katarinu Paulić, dipl. teologinju, na određeno nepuno radno vrijeme do
povratka vjeroučitelja s bolovanja. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost.
Ad.7) Budući da je nastavnica matematike Dubravka Vulić otišla na bolovanje, Školski
odbor daje suglasnost Ravnatelju za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme, jer
obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na
drugi odgovarajući način , ali ne dulje od 60 dana za:
- Valentina Mika, ing. mehatronike na radnom mjestu nastavnika matematike kao nestručno
zastupljenu nastavu.
- za Željku Takač, dipl.ing. elektrotehnike na radnom mjestu nastavnika fizike kao
nestručno zastupljenu nastavu.
Ad.8) Ad.9) -.

Sjednica završila u 13,45

Zapisničar
Martina Tušek

Predsjednik Školskog odbora
Damir Marčetić, prof.

