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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/17-01/02 

URBROJ: 2178/01-16-07-17-02 

 

ZAPISNIK 

s 2. sjednice Školskog odbora održane dana 29. rujna 2017. godine 

s početkom u 11.00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednicu je sazvao: Tomislav Ćosić, predsjednik Školskog odbora 

 

PRISUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Tomislav Ćosić, predstavnik radnika škole 

2. Ivana Jandrić, Nastavničko vijeće 

3. Marijana Zarožinski, Nastavničko vijeće 

4. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

5. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

6. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

7. Marko Irsag, Vijeće roditelja 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

3. Snježana Birtić – pedagoginja 

 

Predsjednik Školskog odbora konstatirao 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. Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora 

2. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice 

3. Usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. 

4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018. 

5. Usvajanje Školskog kurikula za školsku godinu 2017./2018. 

6. Usvajanje Vremenika izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018. 

7. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja 

8. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 1. 

S obzirom da na konstituirajućoj sjednici Školskog odbora nije bio prisutan, potrebno je verificirati 

mandat članu Školskog odbora imenovanom od strane osnivača Brodsko – posavska županija. 

Član Bošnjak Nikola predaje na uvid osobnu iskaznicu predsjedniku Školskog odbora kako bi potvrdio svoj 

identitet.   

Na temelju izvješća predsjednika Školskog odbora o imenovanom članu Školskog odbora i uvidom u 

osobne dokumente verificiran je mandat članu Školskog odbora Industrijsko – obrtničke škole Slavonski 

Brod. 

Mandat članu Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora, odnosno od dana 22. rujna 

2017. godine. 

 

Ad) 2. 

Predsjednik Školskog odbora pitao je prisutne imaju li primjedaba na zapisnik s prethodne sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 3. 

Ravnatelj škole i pedagoginja Birtić Snježana predstavili su Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. 

Pedagoginja je izvijestila o podacima vezanima uz učenike tijekom školske godine 2016./2017. 

Po završetku izlaganja ravnatelja i pedagoginje, Školski odbor jednoglasno je donio ODLUKU: 

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. 

2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. objavit će 

se na mrežnim stranicama škole 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 4. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s Godišnjim planom i programom rada škole za 

školsku godinu 2017./2018. 

U njemu su sadržani planovi rada svih službi u školi. 

Po završetku izlaganja ravnatelja škole, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. 

2. Za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018. odgovorna osoba 

je ravnatelj škole  

3. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. objavit će se na mrežnim stranicama 

škole 

4. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. dostavit će se Ministarstvu znanosti 

i obrazovanja 

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 
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Ad) 5. 

Pedagoginja škole upoznala je članove Školskog odbora sa Školskim kurikulom škole za školsku godinu 

2017./2018. koji je druga inačica Godišnjeg plana i programa rada škole. 

U njemu je sadržana dodatna i dopunska nastava koja ulazi u normu rada, te izvannastavne aktivnosti 

koje ne ulaze u normu no potrebno je da budu uređene Školskim kurikulumom. 

Sam kurikulum usmjeren je na ishode učenja i dopušta prilagodbu. 

To je prilika za kreativnost. 

Po završetku izlaganja pedagoginje, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2017./2018. 

2. Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2017./2018. objavit će se na 

mrežnim stranicama škole 

3. Školski kurikulum Industrijsko – obrtničke škole za školsku godinu 2017./2018. dostavit će se 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 6. 

Pedagoginja škole predstavila je članovima Školskog odbora Vremenik izradbe i obrane završnog rada 

koji je Školski odbor dužan usvojiti najkasnije do 30. rujna tekuće godine, sukladno Pravilniku o izradbi i 

obrani završnog rada (NN 118/09.), te je u kratkim crtama iznijela najvažnije značajke koje taj 

vremenik sadrži. 

Po završetku izlaganja pedagoginje, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU: 

1. Usvaja se Vremenik izradbe i obrane završnog rada 

2. Vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio Školskog kurikula Industrijsko – obrtničke 

škole za školsku godinu 2017./2018. 

3. Vremenik izradbe i obrane završnog rada objavit će se na mrežnim stranicama škole najkasnije do 5. 

listopada tekuće školske godine 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 7. 

Ravnatelj škole upoznao je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisani dana 8. rujna 2017. 

godine. 

Natječaj je raspisan za radna mjesta: 

Nastavnik stručnih predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer - neodređeno nepuno radno vrijeme (4 

sata tjedno u nastavi). 

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta - neodređeno nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno u nastavi). 

Suradnik u nastavi - neodređeno puno radno vrijeme (dva izvršitelja). 

Nastavnik poduzetništva - određeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi). 

Nastavnik poslovnog komuniciranja - određeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi). 

 

Za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u zanimanju fotograf i autolakirer prijavile su se dvije (2) 

kandidatkinje od kojih niti jedna ne ispunjava uvjete natječaja.  

Za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta prijavila su se dva (2) kandidata od kojih oba 

ispunjavaju uvjete natječaja.  

Za radno mjesto suradnik u nastavi prijavila su se četiri (4)  kandidata od kojih niti jedan ne ispunjava 

uvjete natječaja.  
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Za radno mjesto nastavnik poduzetništva prijavilo se sedam (7) kandidata od kojih šest (6) ispunjava 

uvjete natječaja.  

Za radno mjesto nastavnik poslovnog komuniciranja prijavilo se sedam (7) kandidata od kojih šest (6) 

ispunjava uvjete natječaja.  

Kandidati koje ravnatelj predlaže su: 

Buruš Margeta Antonia, dipl. ing. grafičke tehnologije za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u 

zanimanju fotograf i autolakirer. 

Matošević Ivan, dipl. ing. elektrotehnike za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta. 

Ciselski Ivan, bravar za radno mjesto suradnik u nastavi. 

Ciselski Josip, bravar za radno mjesto suradnik u nastavi. 

Šmital Kobašlić Mirela, dipl. oec. za radno mjesto nastavnik poduzetništva. 

Šmital Kobašlić Mirela, dipl. oec. za radno mjesto nastavnik poslovnog komuniciranja. 

 

Po završetku izlaganja ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: 

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Industrijsko – obrtničkoj školi Slavonski 

Brod za kandidate: 

1. Buruš Margeta Antonia, dipl. ing. grafičke tehnologije za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta u 

zanimanju fotograf i autolakirer 

2. Matošević Ivan, dipl. ing. elektrotehnike za radno mjesto nastavnik elektrotehničke grupe predmeta 

3. Ciselski Ivan, bravar za radno mjesto suradnik u nastavi 

4. Ciselski Josip, bravar za radno mjesto suradnik u nastavi 

5. Šmital Kobašlić Mirela, dipl. oec. za radno mjesto nastavnik poduzetništva 

6. Šmital Kobašlić Mirela, dipl. oec. za radno mjesto nastavnik poslovnog komuniciranja 

7. S imenovanim kandidatima ravnatelj škole sklopit će ugovore o radu sukladno zakonskim odredbama 

8. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja 

 

Ad) 8. 

Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica zaključena u 12.30 sati. 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


