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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: 14,00 

Dan i datum: 20. listopada 2015. Završetak: 14,45 

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

3. Odsutni:  Franjo Volarić, Nikša Franov 

4. Dnevni red: 1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje škole temeljem 
Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno 
puno radno vrijeme- radno mjesto domar  

3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno 
nepuno radno vrijeme- radno mjesto nastavnik ekonomske grupe 
predmeta 

4. 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 novi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ( NN 94/15) stupio na snagu 02. rujna 
2015. godine. Slijedom navedenog, Škola ima zakonsku obvezu u roku od 60 dana uskladiti svoje opće 
akte. 
Škola je dana 06. listopada 2015. godine zaprimila pisane upute Osnivača o načinu izmjene Statuta. 
Upute su usklađene sa našim statutom i dostavljene članovima ŠO kao Prijedlog izmjena i dopuna. 
         Predložene izmjene su slijedeće:  

• U Statutu Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk ( od 17. listopada 2008., sa izmjenama i 
dopunama od 11. veljače 2009., 08. travnja 2009., 28. kolovoza 2009., 17. lipnja 2010., 29. studeni 
2010., 15. rujna 2011., 10. veljače 2012., 20. prosinca 2012., 01. lipnja 2015. godine) u članku 85. 
stavku 2. briše se alineja 9. 
 • U članku 86. stavak 2. briše se alineja 8. 
 • U članku 109. alineji  8., iza riječi „ i nagrađivanju učenika“ brišu se riječi „ te o pedagoškim 
mjerama“ 

• Članak 111. mijenja se i glasi: 
 „Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni 
opravdati pisanom ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika ili nadležne institucije u roku od sedam dana 
od povratka u školu. 
 Opravdanim izostankom smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, problemi u prometu, 
elementarne nepogode, bolest člana obitelji. 
 Učenik može izostati s nastave po odobrenju: 

- Učitelja/nastavnika s njegovog sata, temeljem odobrenja učitelja/nastavnika kojeg je usmeno 

unaprijed zatražio roditelj odnosno skrbnik u hitnim slučajevima, 

- Razrednika do tri radna dana, temeljem pisane zamolbe roditelja odnosno skrbnika, 

- Ravnatelja do sedam radnih dana, temeljem pisane zamolbe roditelja odnosno skrbnika, 

- Učiteljskog vijeća/nastavničkog vijeća do petnaest radnih dana, temeljem pisane zamolbe 

roditelja odnosno skrbnika. 

Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak 
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svoj djeteta za koji nije dostavljena ispričnica, u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne mogu biti 
uzastopni.“ 

• U članku 112. stavak 3. riječi „ od osam dana“ mijenjaju se riječima „od sedam dana“. 
 • Naslov iznad članka 136. mijenja se i glasi : „ XII. Pohvale i nagrade“ 
 • Naslov iza članka 139. koji glasi „ XIII. Pedagoške mjere“ te članci od 140. do 158.a brišu se. 
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. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme- 
domar 

       
        Slijedeću točku dnevnog reda izložila je ravnateljica. 
Ista je uz poziv članovima školskog odbora dostavila materijale vezane za ovu točku. Škola je objavila 
natječaj za radno mjesto domara, i to od 18. do 25. rujna 2015. godine. 
          Prijavilo se 6 kandidata od kojih 4 kandidata nije ispunilo natječajne uvjete. Od preostala 2 
kandidata 1 kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju budući imaj status hrvatskog branitelja dok je 
drugi kandidat dana 29. rujna povukao molbu i odustao od natječaja.  
          Ravnateljica je osobno provjerila sve podatke iz molbi te prethodna zanimanja za kandidate., na 
razgovor je pozvala kandidata koji je zadovoljio sve natječajne uvjete. Temeljem navedenog, 
ravnateljica je izabrala kandidata Roberta Radivoja iz Njivica, Kala 1. 
         Ovim putem predlaže Školskom odboru sklapanje ugovor o radu na neodređeno puno radno 
vrijeme sa Radivoj Robertom. 
       Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
       Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 
 
 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
ravnateljice te se daju prethodne suglasnosti za sklapanjem 
radnog odnosa: 
- s Robertom Radivojem na neodređeno puno radno vrijeme 

Đurđica Cvitkušić  

Ad 3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme- 
nastavnik ekonomske grupe predmeta 

Slijedeću točku dnevnog reda izložila je ravnateljica. 
Ista je uz poziv članovima školskog odbora dostavila materijale vezane za ovu točku. Škola je objavila 
natječaj za ekonomsku grupu predmeta i to od 02. do 12. listopada 2015. godine. 
          Za ekonomsku grupu predmeta prijavilo se 18 kandidata od kojih 3 kandidata nije ispunilo 
natječajne uvjete. Od preostalih 15 kandidata 9 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. Temeljem provedenog izbora ravnateljica je izabrala kandidatkinju Tatjanu 
Fugošić iz Krka, Plavnička 14. 
         Ovim putem predlaže Školskom odboru sklapanje ugovor o radu na određeno nepuno radno 
vrijeme 35/40 sati tjedno do 31. kolovoza 2016. godine sa Tatjanom Fugošić. 
         Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
       Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
ravnateljice te se daju prethodne suglasnosti za 
sklapanjem radnog odnosa: 
- s Tatjanom Fugošić do 31. kolovoza 2016. godine 

  

Ad 4.  Različito 

      Slijedeću točku dnevnog reda također je izložila ravnateljica. 
Naime, 02. listopada škola je objavila natječaj i za nastavnika povijesti. Isto nije uvršteno u dnevni red 
budući se nije znalo da li će se natječaj uspješno ispuniti. Kako su svi preduvjeti za odabir radnika 
ispunjeni, ravnateljica pod razno dodaje Prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na 
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određeno nepuno radno vrijeme- nastavnik povijesti. 
     Ravnateljica dijeli tabelarni priklaz rezultata natječaja. Škola je zaprimila 8 molbi., 2 kandidata nisu 
ispunila natječajne uvjete.     
     Ravnateljica je osobno provjerila sve podatke iz molbi te prethodna zanimanja za kandidate iz 
drugog kruga izbora. Temeljem provedenog izbora ravnateljica je izabrala kandidata Denisa Buljata.  
     Ravnateljica poziva prisutne da postave pitanja. 
    Budući pitanja nije bilo pristupa se glasanju. 

Zaključak Zadužena osoba Rok 

Konstatira se kako je jednoglasno prihvaćen prijedlog 
ravnateljice te se daju prethodne suglasnosti za 
sklapanjem radnog odnosa: 
- s Denisom Buljatom do 31. kolovoza 2016. godine 

  

Privitak  

1. Prijedlog izmjena i dopuna statuta 
2. Tabelarni prikaz rezultata natječaja 

Zapisnik sastavio: 
Ime i prezime Potpis 

Aleksandra Braut  

KLASA: 003-08-01/15 

URBROJ: 2142-14-15-6/1 

 
OB-004  


