
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 9. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 28. rujna 2017. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
19:00 sati održana je 9. sjednica Školskog odbora. 
 Prisutno: 5 članova.  

 

Za sjednicu je predložen sljedeći: 
 

d n e v n i      r e d 
 

1. Osvrt na zapisnike sa 7. i 8. sjednice i usvajanje istih;              
2. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018., rasprava i usvajanje; 
3. Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018., rasprava i usvajanje; 
4. Izvješće o samovrjednovanju; 
5. Osiguranje učenika za školsku 2017./2018. godinu; 
6. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1 
Članovima su predočeni zapisnici sa 7. i 8. sjednice Školskog odbora.  
Na iste nema primjedbi te su svojim sadržajem jednoglasno usvojeni. 

 
Ad. 2 

 Nakon kraće rasprave Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. 
jednoglasno je usvojen.  
 

Ad. 3  
 Predloženi Školski kurikulum za 2017./2018. školsku godinu jednoglasno je, nakon 
kraće rasprave, usvojen. 
 

Ad. 4 
Ravnateljica i predsjednik ŠO su zajednički prezentirali Izvješće o samovrjednovanju. 
Izvješće je, nakon kraće rasprave, jednoglasno usvojeno. 

 
Ad. 5 

Nakon analize i kraće rasprave pristupilo se glasovanju. 
Jednoglasno je prihvaćena ponuda Croatia osiguranja s premijom od 30,00 kuna po 

učeniku za osiguranje od posljedica nezgode tijekom školske godine 2017./2018. 
         
 

 



Ad. 6 
Na temelju pristigle Odluka o prednosti za zapošljavanje od strane Zajdničke 

prosudbene komisije Ravnateljica predlaže sklapanje ugovora na neodređeno nepuno radno 
vrijeme s profesoricom psihologije Dunjom Vidaković iz Osijek na upražnjeno radno mjesto 
(Želimir Rajter, prof., sporazumni raskid). Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

U nastavku je prezentiran prijedlog knjižničarke Martine Peranić o otpisu 380 svezaka 
knjižnje građe. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo. 
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 20:15 sati. 
    

U Valpovu, 29. rujna 2017. godine 
 
Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. v.r.      
 

 
 

   
Predsjednik Školskog odbora:  

Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 
 


