
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
 

ZAPISNIK 
s 4. sjednice Školskog odbora 

 Dana 29. lipnja 2017. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
19:00 sati održana je 4. sjednica Školskog odbora. 
 Prisutni je bilo: 6 članova.  

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 
 

 

1. Osvrt na zapisnike s 2. i 3. sjednice i usvajanje istih;              
2. Prijedlog ravnatelja vezano uz zasnivanje radnog odnosa nakon objavljenog natječaja 

(strojarstvo i ekonomija); 
3. Prijedlog Odluke o naplati izdavanja dokumenata trećim osobama; 
4. Rasprava i prijedlog odluke o korištenju male sportske dvorane u vlasništvu Srednje 

škole Valpovo; 
5. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 

Ad. 1. 
Članovima su predočeni zapisnici s 2. i 3 sjednice Školskog odbora. Na iste nema 

primjedbi te su svojim sadržajem jednoglasno usvojeni. 
 

Ad. 2. 
 
Natječaji su zaključeni 28. lipnja 2017. godine.  
1. profesor/ica stručnih predmeta strojarske skupine, neodređeno, nepuno radno 

vrijeme. 
Školski odbor donosi jednoglasno odluku kojom je suglasan s prijedlogom ravnateljice 

da se Valentin Gadanec iz Vukovara, Lipovača Bunarska 3, magistar inženjer strojarstva s 
položenom PPDMI primi  na navedeno radno mjesto po predmetnom natječaju.   

2. profesor/ica stručnih predmeta ekonomske skupine, neodređeno, nepuno radno 
vrijeme.  

Školski odbor donosi jednoglasno odluku kojom je suglasan s prijedlogom ravnateljice 
da se Dajana Špoljarić iz Narda, Valpovačka 89, primi na navedeno radno mjestu po 
predmetnom natječaju.   

 

Ad. 3 
Nakon nastavne kraće rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o naplati izdavanja 

dokumenata trećim osobama kako slijedi: 
 

1. kojom se prihvaća prijedlog ravnateljice Svjetlane Kalpić, dipl. ing., o naplati 
izdavanja dokumenata trećim osobama prema sljedećem: 



- izdavanje duplikata svjedodžbi o završenom razredu, maturi, završnom ispitu i 
izradi i obrani završnog rada: 40,00 kuna po zahtjevu 

- izdavanje prijepisa ocjena o završenom razredu, maturi, završnom ispitu i izradi i 
obrani završng rada: 20,00 kuna po dokumentu 

- ostala razna uvjerena ili potvrde izdane trećim osobama koje nisu učenici ili 
zaposlenici Škole: 10,00 kuna po dokumentu. 

2. prihod se ima upotrijebiti isključivo za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada Škole; 
3. odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad. 4 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup/najam male 
školske sportske dvorane u vlasništvu Srednje škole Valpovo s početnom cijenom od 500,00 
kuna mjesečno. Ostale uvjete treba utvrditi ravnateljica Škole. Školski odbor donijeti će 
odluku nakon objavljenog i provedenog Javnog natječaja. 
 

Ad. 5 
Ravnateljica je prezentirala članovima stanje vezano uz prijave za upis u prvi razred za 

školsku godinu 2017./2018. Zdravko Kuna naglasio je kako treba sve poduzeti da imamo 
razrede.  
 

 

Sjednica je dovršena i zaključena u 20:35 sati. 
 

       
 

U Valpovu, 29. lipnja 2017. godine 
 

Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. v.r. 
 

 
   

Predsjednik Školskog odbora:  
Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 

 


