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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

Sazivač 
Ime i prezime Potpis 

Andrijana Žic  

Naziv sastanka: Sjednica školskog odbora Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk 

1. Mjesto: Vinogradska 3, Krk Početak: 10,30 

Dan i datum: 13. ožujka 2015. Završetak: 11,00 

2. Prisutni: Andrijana Žic, Hrvoje Karabaić, Dražen Nikolić, Nikša Franov, Maja Parentić, 
Franjo Volarić, Maja Polonijo, ravnateljica Đurđica Cvitkušić, zapisničar 
Aleksanrda Braut  

3. Odsutni:   

4. Dnevni red: 1. Izmjene i dopune Statuta Srednje škole- prijedlog 
2. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 

2014/2015- prijedlog 
3. Prethodna suglasnost za zapošljavanje nastavnika iz geografije, 

ekonomske grupe predmeta te hrvatskog jezika 
4. Plan upisa u školsku godinu 2015/2016 
5. Različito 

- konstatira se kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red 
- konstatira se kako nije bilo prigovora na zapisnik sa prethodne sjednice  

 
Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

Ad 1. Izmjene i dopune Statuta Srednje škole- prijedlog 

          Prvu točku dnevnog reda izložila je tajnica. 
Ista je uz poziv članovima školskog odbora dostavila materijale vezane za ovu točku. Ista napominje 
kako je članovima već u nekoliko navrata najavljeno uvođenje novog zanimanja za redovito 
obrazovanje učenika u strojarskom programu- i to automehatroničara. Škola je tijekom listopada 
pokrenula postupak dobivanja suglasnosti za uvođenjem novog zanimanja. Suglasnost MZOS zaprimili 
smo 03. ožujka ove godine. Slijedom navedenog, Školski odbor na današnjoj sjednici ima obvezu 
odobriti izmjene statuta na način da: 

•u članku 9.  stavak 4.  iza riječi „ i u području rada strojarstvo u programima:“ dodaje se riječ „ 
automehatroničar“. 
 • Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči. 
Tajnica poziva prisutne da postave pitanja. 
Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno odobren prijedlog 
izmjena i dopuna statuta. 

  

Ad 2. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2014/2015- prijedlog 

      Drugu točku dnevnog reda također izlaže tajnica. Navodi kako je 30. prosinca 2014. godine na 
snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi. Škola ima zakonsku obvezu u roku od 3 mjeseca od navedenog datuma, uskladiti svoje akte sa 
citiranim izmjenama. Na temelju citiranog zakona, ista je izradila Prijedlog izmjena i dopuna Godišnjeg 
plana i programa Škole., koji je putem e-maila dostavila svim članovima. 
    Prijedlog izmjena je slijedeći: u glavi „X. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA USTANOVE“ u 
dijelu koji govori o popravnim ispitima brišu se dosadašnje odredbe te se dodaju nove odredbe koje 
glase: 
 „Popravni ispiti  
  Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna 
predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je 
učenik dužan pohađati. 
 Trajanje dopunskog rada ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu. 
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 U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje 
prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati 
učenika na zadnjem satu dopunskog rada. 
 Ako se učeniku nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na 
popravni ispit koji se održava od 21. do 25. kolovoza 2015. godine. 
 Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena 
povjerenstva je konačna. „ 
 Ove Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa stupaju na snagu danom objave na oglasnoj 
ploči. 
     Tajnica poziva prisutne da postave pitanja. 
     Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa škole 

  

Ad 3. Prethodna suglasnost za zapošljavanje nastavnika iz geografije, ekonomske grupe predmeta te 
hrvatskog jezika 

       Slijedeću točku dnevnog reda izložila je ravnateljica. 
Ista je uz poziv članovima školskog odbora dostavila materijale vezane za ovu točku. Škola je ponovila 
natječaj za ekonomsku grupu predmeta, te objavila natječaj za nastavnika hrvatskog jezika te 
geografije. Natječaj je bio objavljen od 19. do 26. veljače 2015. godine. 
          Za ekonomsku grupu predmeta prijavilo se 18 kandidata od kojih 4 kandidata nije ispunilo 
natječajne uvjete. Od preostalih 14 kandidata 5 kandidata ostvaruje prednost pri zapošljavanju budući 
imaju položene odgovarajuće pedagoške kompetencije.  
          Ravnateljica je osobno provjerila sve podatke iz molbi te prethodna zanimanja za kandidate iz 
drugog kruga izbora., na razgovor je pozvala dvije kandidatkinje iz Rijeke. Temeljem provedenog 
razgovora ravnateljica je izabrala kandidatkinju Andrijanu Ravnjak iz Rijeke F. Čandeka 23b. 
         Ovim putem predlaže Školskom odboru sklapanje ugovor o radu na određeno nepuno radno 
vrijeme 36/40 sati tjedno do 31. kolovoza 2015. godine sa Andrijanom Ravnjak. 
      
        Za nastavnika hrvatskog jezika prijavilo se 3 kandidata od kojih 1 kandidat nije zadovoljio 
natječajne uvjete. Budući se na natječaj prijavila i nastavnica Natali Nanić Volarić sa kojom je škola 
temeljem članka 107. stavak 10. točka 1. već sklopila ugovor o radu na 60 dana., ovim putem 
ravnateljica predlaže Školskom odboru sklapanje ugovora o radu sa citiranom nastavnicom do povratka 
radnice Darije Papa sa porodiljnog dopusta. 
       
       Za nastavnika geografije škola je zaprimila 1 molbu. Kandidatkinja Jelena Maričić zadovoljava sve 
natječajne uvjete, iako živi u Dežanovcu voljna je preseliti se na Krk, ravnateljica je sa istom obavila 
razgovor te temeljem svega navedenog predlaže Školskom odboru sklapanje ugovora o radu za 
nastavnika geografije na određeno puno radno vrijeme ( do povratka nastavnice Ivane Milunović sa 
porodiljnog dopusta) sa Jelenom Maričić. 
        Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
       Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako su jednoglasno prihvaćeni prijedlozi 
ravnateljice te se daju prethodne suglasnosti za sklapanjem 
radnih odnosa: 
- s Antonijom Ravnjak do 31. kolovoza 2015. godine 
- s Natali Nanić Volarić do povratka Darije Papa s porodiljnog 
dopusta 
- s Jelenom Maričić do povratka Ivane Milunović s porodiljnog 
dopusta 

Đurđica Cvitkušić  

Ad 4. Plan upisa u školsku godinu 2015/2016 

     Slijedeću točku dnevnog reda također izlaže ravnateljica. Ista navodi kako je u tijeku planiranje 
upisa za slijedeću školsku godinu. Nastavničko vijeće naše Škole donijelo je slijedeći prijedlog: 
1 razred gimnazije sa 28 učenika 
1 razred hotelijersko turističkog usmjerenja sa 24 učenika 
1 razred ekonomskog usmjerenja sa 24 učenika 
1 kombinirani razred ugostiteljskog usmjerenja sa 12 učenika kuhara i 12 učenika konobara 
1 kombinirani razred strojarskog usmjerenja sa 12 učenika automehatroničara i 12 učenika 
vodoinstalatera. 
   Navedeni plan upisa dostavljen je i Osnivaču također je sa istim upoznato i Vijeće roditelja. 
   Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
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  Pitanja nije bilo. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je plan upisa za školsku godinu 
2015/2016 primljen na znanje. 

  

Ad 5.  Različito 

    Pod razno ravnateljica čita zamolbu drugih razreda naše Škole koji traže suglasnost Školskog 
odbora za proširenjem plana izvan učioničke nastave sa još dvije destinacije i to Gardaland te Venecija. 
Naime, u rujnu prilikom sastavljanja Godišnjeg plana i školskog kurikula sastavio se popis IUN za sve 
razrede. Učenici drugih razreda su se predomislili te umjesto odobrenih destinacija žele posjetiti 
Gardaland i Veneciju. Nastavničko vijeće je već dalo svoju suglasnost na sjednici 11. ožujka. 
Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
Pitanja nije bilo 
Konstatira se kako je jednoglasno usvojen zahtjev drugih razreda za roširenjem IUN destinacija.    
     Slijedeće, član Školskog odbora Nikša Franov postavio je pitanje kada je Škola testirala hidrantske 
mreže, kakvo je stanje istih, da li su iste ispravne. Postavlja prijedlog da se i unutarnja i vanjska mreža 
ponovno ispitaju, da se iste detektiraju te ukoliko se otkriju negativni rezultati da se predvidi plan 
sanacije istih u neko skorije vrijeme. 
     Ravnateljica konstatira kako je isto primljeno na znanje te će se po istome postupiti prema 
mogućnostima škole. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

   

Privitak  

1. Prijedlog izmjena i dopuna statuta 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa 
3. Tabelarni prikaz rezultata natječaja 

 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Aleksandra Braut  

 

KLASA: 003-08-01/15 

URBROJ: 2142-14-15-3/1 

 
OB-004  


