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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/15-01/23 

URBROJ: 2178-16-07-15-2 

U Slavonskom Brodu, 1. srpnja 2015. godine 

 

ZAPISNIK 

23. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
30. lipnja 2015. godine 

11.00 sati 

 

Sjednicu je sazvala: Snježana Birtić – predsjednica Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Snježana Birtić, predstavnik radnika škole 

2. Gordana Potnar Matković, Nastavničko vijeće 

3. Josip Peh, Vijeće roditelja 

4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

  

ODSUTNI: članovi Školskog odbora: 

1. Andreja Letić, Brodsko – posavska županija 

2. Stanislav Klouda, Nastavničko vijeće 

3. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI:  

1. Luka Mladinović – ravnatelj 

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatirala je da je na sjednici prisutna većina članova Školskog 

odbora te da Školski odbor može donositi pravovaljane odluke. 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED na usvajanje: 

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice 

2. Usvajanje Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Industrijsko – 

obrtničke škole Slavonski Brod 

3. Usvajanje Pravilnika o kućnom redu Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

4. Usvajanje izvješća o zaštiti dostojanstva radnika  

5. Izvješće o stanju sigurnosti i preventivnom programu 
6. Usvajanje izvješća o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

7. Usvajanje odluke o troškovima školovanja kandidata izvan Europske unije 

8. Usvajanje odluke o izmjenama odluke o cijenama obrazovanja odraslih Industrijsko – obrtničke 

škole Slavonski Brod 

9. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 1. 

Predsjednica Školskog odbora pitala je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 2. 

Tajnik škole izvijestio je članove Školskog odbora o provedenim raspravama Etičkog kodeksa na 

sjednici Vijeća učenika od dana 22. svibnja 2015. godine, na sjednici Vijeća roditelja od dana 22. 

svibnja 2015. godine i na sjednici Nastavničkog vijeća od dana 17. lipnja 2015. godine, nakon kojih 

Školski odbor sukladno zakonskim odredbama može isti usvojiti. 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti 
Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

2. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Industrijsko – 

obrtničke škole stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči škole 

3. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Industrijsko – 

obrtničke škole objavit će se na mrežnim stranicama škole 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 3. 

Tajnik škole izvijestio je članove Školskog odbora o provedenim raspravama Pravilnika o kućnom 

redu na sjednici Vijeća učenika od dana 22. svibnja 2015. godine, na sjednici Vijeća roditelja od dana 

22. svibnja 2015. godine i na sjednici Nastavničkog vijeća od dana 17. lipnja 2015. godine, nakon 

kojih Školski odbor sukladno zakonskim odredbama može isti usvojiti. 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Pravilnik o kućnom redu Industrijsko – obrtničke škole 

2. Pravilnik o kućnom redu Industrijsko – obrtničke škole stupa na snagu danom objave 

na oglasnoj ploči škole 

3. Pravilnik o kućnom redu Industrijsko – obrtničke škole objavit će se na mrežnim 

stranicama škole 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 4. 

Ravnatelj škole podnio je izvješće o zaštiti dostojanstva zaposlenika Industrijsko – obrtničke škole 

Slavonski Brod koje se temelji na članku 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u 

srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14.). 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Izvješće o zaštiti dostojanstva zaposlenika Industrijsko – obrtničke škole 
Slavonski Brod 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 
Ad) 5. 

Ravnatelj škole podnio je izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetima u cilju zaštite prava učenika koje se temelji na članku 24. stavak 2. Pravilnika o načinu 

postupanja odgojno – obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava 

učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/14.). 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

mjerama poduzetima u cilju zaštite prava učenika 

2. Izvješće iz točke1. ove odluke temelji se na stručnoj evaluaciji provedbe 

preventivnih programa Industrijsko – obrtničke škole Slavonski Brod 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 6. 

Predsjednica Školskog odbora pročitala je izvješće voditelja Školskog sportskog društva ”Hrvatski 

sokol”, prof. Živković Nenada koji zbog obveza nije mogao nazočiti sjednici. 

Uz pomoć stručnih suradnika škole koje su putem ankete koja je organizirana u školskoj godini 

2014./2015. a kojom se isprofilirao interes učenika provedene su sljedeće sportske aktivnosti: 

1. mali nogomet 

2. stolni tenis 
3. cross trčanje 

Odziv učenika na navedene sportske aktivnosti bio je izvan svih očekivanja što predstavlja jasan 

pokazatelj da su učenici željni sportskih aktivnosti koje osim što poboljšavaju opće zdravstveno 

stanje promiču natjecateljski duh. 

Na početku školske godine 2014./2015. organizirano je prvenstvo škole u malom nogometu. 

Natjecanje u malom nogometu provedeno je tijekom mjeseca rujna, listopada i studenog 2014. 

godine. 

Na osnovu tog natjecanja izabrana je školska reprezentacija. 

Školska reprezentacija sudjelovala je na gradskom natjecanju gdje je kroz dva kruga natjecanja 

osvojila prvo mjesto te se plasirala na županijsko natjecanje. 

Na županijskom natjecanju školska reprezentacija osvojila je drugo mjesto. 

Stolnotenisači su izravno sudjelovali na županijskom natjecanju na kojem su osvojili treće mjesto. 

Sve sportske aktivnosti provođene su petkom u vremenskom periodu od 12.00 sati do 14.00 sati. 

Voditelji pojedinih aktivnosti: 

1. Mali nogomet – prof. Živković Nenad 

2. Stolni tenis – prof. Džakula Vedran 

3. Cross trčanje – prof. Adelsberger Goran 

Za školsku godinu 2015./2016. planira se proširivanje sportskih aktivnosti u kojima će učenici 

sudjelovati među kojima treba istaknuti organiziranje škole plivanja. 

Izvješće se temelji na članku 5. stavak 2. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu 

rada školskih sportskih društava (NN 13/14.). 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Izvješće o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

2. Izvješće iz točke1. ove odluke temelji se na planiranju i organizaciji provođenja 

izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 7. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom predlaganja iznosa troškova 

školovanja kandidata izvan Europske unije koje je potrebno usvojiti te isti dostaviti osnivaču škole 
radi donošenja konačne odluke. 

Isto se temelji na članku 3. stavak 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis 

u 1. razred srednje škole (NN 49/15.). 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se prijedlog iznosa troškova školovanja kandidata izvan Europske unije koji 

ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za 

izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 49/15.), 

2. Troškovi školovanja kandidata izvan Europske unije utvrđuje se u iznosu od 4000,00 

kuna po jednoj godini obrazovanja 

3. Ovaj prijedlog odluke proslijedit će se osnivaču školske ustanove radi donošenja 

odluke sukladno članku 3. stavak 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor 

kandidata za upis u 1. razred srednje škole 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 8. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s potrebom izmjena odluke o cijenama 

obrazovanja odraslih u kojoj je uočena nelogičnost kod troškova školovanja za instruktora C i CE 

kategorije. 

Naime, polaznici usavršavanja za instruktora vožnje „C“ i „CE“ kategorije mogli su dobiti uvjerenje 

za „CE“ kategoriju povoljnije od polaznika koji pohađaju usavršavanje samo za „C“ kategoriju. 

Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
1. Usvaja se odluka o izmjenama odluke o cijenama obrazovanja odraslih Industrijsko – 

obrtničke škole Slavonski Brod 

2. U odluci o cijenama obrazovanja odraslih, KLASA: 003-06/13-01, URBROJ: 2178-16-

07-13-3, od dana 11. studenoga 2013. godine točka 9. mijenja se i glasi: 

9. USAVRŠAVANJE ZA INSTRUKTORA VOŽNJE: 

o cijena „A“ kategorije:       1500,00 kuna 

o cijena „B“ kategorije:       5000,00 kuna 

o cijena „C“ kategorije:       2000,00 kuna 

o cijena „CE“ kategorije:       3500,00 kuna 

o cijena „D“ kategorije:       3000,00 kuna 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 9. 

Pod točkom razno ravnatelj i predsjednica Školskog odbora zahvalili su se gospodinu Peh Josipu čiji 

mandat u Školskom odboru uskoro istječe na savjesnom i predanom sudjelovanju na sjednicama. 

 

 

Sjednica zaključena u 12.20 sati. 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

______________________ 

Predsjednica Školskog odbora: 

Snježana Birtić, prof. pedagogije 

________________________ 

 


