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INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA 

SLAVONSKI BROD 

KLASA: 003-06/18-01/07 

URBROJ: 2178/01-16-07-18-02 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Školskog odbora održane dana 28. lipnja 2018. godine  

s početkom u 12.00 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. Marko Irsag, Vijeće roditelja 
 

ODSUTNI: članovi Školskog odbora 

1. Josip Grgić, Brodsko – posavska županija 

2. Nikola Bošnjak, Brodsko – posavska županija 

3. Tomislav Radošević, Brodsko – posavska županija 

 

OSTALI PRISUTNI: 

1. Luka Mladinović – ravnatelj  

2. Krunoslav Daković – tajnik 

 

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. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice 

2. Usvajanje izvješća o zaštiti dostojanstva radnika 

3. Usvajanje izvješća o stanju sigurnosti i provođenju preventivnog programa 

4. Usvajanje izvješća o radu školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ 

5. Razno 

 

Na prijedlog predsjednika Školskog odbora dnevni red sjednice dopunjen točkom 5. koja glasi: 

5 Usvajanje Odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju knjižnične građe 

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad) 1. 

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

sjednice. 

Kako nije bilo primjedaba, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Ad) 2. 

Pročitano je izvješće psihologinje Josipe Samardžije o zaštiti dostojanstva radnika u kojem je 

konstatirano da nije bilo slučajeva povrede zaštite dostojanstva radnika. 

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o zaštiti dostojanstva radnika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 3. 

Pročitano je izvješće psihologinje Josipe Samardžija o stanju sigurnosti i mjerama zaštite 

prava učenika. 

Josipa Samardžija zaposlena na radnom mjestu psiholog imenovana je osobom ovlaštenom za 

postupanje u slučajevima povrede prava učenika Odlukom, KLASA: 003-05/14-02/01, URBROJ: 

2178-16-01-14, sukladno članku 5. 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 (»Narodne novine« broj 132/13.). 

Provedene su mnogobrojne akcije kako kroz ankete, savjetovanja, radionice tako i na 

individualnom planu koje su sastavi dio Školskog preventivnog programa koji škola provodi svake 

godine. 

Stanje sigurnosti ocjenjeno je ocjenom vrlo dobar. 

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

Usvaja se Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetima u cilju zaštite prava učenika. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 4. 

Pročitano je izvješće Živković Nenada koji je imenovan voditeljem školskog sportskog društva 

„Hrvatski sokol“, temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, 

djelokrugu u načinu rada školskih sportskih društava (»Narodne novine« broj 13/14.). 

Temeljem članka 5. stavak 2. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada 

školskih sportskih društava voditelj Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ podnosi 

Školskom odboru izvješće o radu Školskog sportskog društva „Hrvatski sokol“ za školsku 

godinu 2017./2018. 
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U izvješću se navodi: 

U školskoj godini 2017./2018. provedene su sljedeće sportske aktivnosti: 

1. mali nogomet – voditelj Živković Nenad 

2. škola plivanja – voditelj Živković Nenad 

3. badminton – voditelj Džakula Vedra 

4. odbojka – voditelj Džakula Vedran 

5. košarka – voditelj Živković Nenad 

6. cross trčanje – voditelji Adelsberger Goran, Živković Nenad, Džakula Vedran 

Odziv učenika na navedene sportske aktivnosti bio je izvan svih očekivanja. 

Školske reprezentacije sudjelovale su na sljedećim natjecanjima: 

- mali nogomet 

- badminton 

- odbojka  

- cross trčanje  

Tijekom godine provedena je škola plivanja na gradskim bazenima u kojoj je sudjelovalo 12 

učenika škole koji su uspješno svladali program. 

Po završetku čitanja izvješća nije bilo primjedaba i prijedloga, te je Školski odbor jednoglasno 

donio sljedeći ZAKLJUČAK: 

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

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad) 5. 

Na temelju Odluke o provođenju redovne revizije fonda knjižnične građe Industrijsko – 

obrtničke škole Slavonski Brod, potrebno je da Školski odbor imenuje povjerenstvo za 

provođenje revizije i otpisa knjižnične građe. 

Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 

Usvaja se Odluka o imenovanju Povjerenstva za reviziju knjižnične građe Industrijsko – 

obrtničke škole Slavonski Brod 

U povjerenstvo iz točke 1. ove odluke imenuju se: 

- Gordana Potnar Matković, predsjednik 

- Magdalena Zirdum, član 

- Eva Markovinović, član 

Zadaće povjerenstva iz točke 1. ove odluke su: 

- pripremanje građe i dokumentacije 

- provođenje postupka revizije 

- utvrđivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti 

- utvrđivanje posljedica nastalih uporabom knjižnične građe 

Po obavljenoj reviziji, Povjerenstvo će dostaviti zapisnik o provedenoj reviziji, zapisnik o 

otpisu s popisom građe predložene za otpis i prijedlog o načinu postupanja s otpisanom 

građom ravnatelju škole i Školskom odboru na odobrenje 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad) 6. 

Pod točkom razno, ravnatelj se osvrnuo na dosadašnje rezultate upisa u školskoj godini 

2018./2019.  

Do sada se prijavilo ukupno 165 učenika, te je slobodno 62 mjesta. 

 

 

Sjednica zaključena u 12.30 sati. 

 

 

 

Zapisničar: 

Krunoslav Daković, dipl. iur. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Tomislav Ćosić, dipl. ing. stroj. 

 

 

 


