
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 25. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 30. kolovoza 2018. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 19:00 
sati održana je 25. sjednica Školskog odbora. 
 Prisutni: 6 članova, 1 opravdano odsutan.   

Za sjednicu je predložen sljedeći: 
d n e v n i      r e d 

 

1. Osvrt na zapisnike s 23. i 24. sjednice i usvajanje istih; 
2. Novosti vezane uz Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju te strukovnog 

kurikuluma; 
3. Usvajanje strukovnog kurikuluma za 2018./2019. školsku godinu; 
4. Suglasnosti na prestanke ugovora o radu (sporazumni raskid, mirovina, tehnološki višak); 
5. Očitovanje i zahtjev radnika Krunoslav Hornung;  
6. Reguliranje najma male sportske dvorane; 
7. Sporazum o privremenom korištenju prostora u vlasništvu škole (Dječji vrtić Belišće, 

udruga Zvono); 
8. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Ad. 1. 
Članovima su predočeni zapisnici s 23. i 24. sjednice Školskog odbora.  
Na iste nema primjedbi te su svojim sadržajem jednoglasno usvojeni. 

 

Ad. 2. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćena informacija kako su stupile na snagu 

Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju. 
 

Ad. 3. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen Strukovni kurikulum Srednje škole Valpovo 

za školsku godinu 2018./2019.                                                                                                                   
 

Ad. 4. 
Nakon upisa u prvi razred za školsku godinu 2018./2019. i nakon detaljne analize proveden 

je postupak i procedura proglašavanja tehnološog viška prema sljedećem: 
1. Ante Bilić – nastavnik stručnih predmeta poljoprivredne skupine predmeta u cijelosti 

potrebno otkazati ugovor na nepuno/neodređeno r/v., uz primjenu članka 42., stavak 3. Kolektivnog 
ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, o 12 mjeseci posredovanja pri 
zapošljavanju.  

2. Snježana Bajer – nastavnik stručnih predmeta poljoprivredne skupine predmeta u cijelosti 
potrebno otkazati ugovor na nepuno/neodređeno r/v.  

3. Boris Šimić – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture potrebno otkazati ugovor o radu na 
puno/neodređeno r/v s ponudom izmijenjenog ugovora o radu na 8 sati neposrednog odgojno- 
obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem.  



Ravnateljica predlaže prestanak ugovora o radu i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o 
radu za zaposlenike prema gornjim navodima. 

Nakon analize i rasprave prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
Davor Cvenić, nastavnik povijesti zaposlen na nepuno neodređeno radno vrijeme podnio je 

zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu s 31. kolovoza 2018. godine radi prelaska na drugo 
radno mjesto. 

Ivica Krancpiler, nastavnik strojarske skupine predmeta podnio je zahtjev za sporazumni 
raskid ugovora o radu radi odlaska na novo radno mjesto/inozemstvo. 

Ana Heđi, nastavnik kemije podnijela je zahtjev i pokrenut je postupak radi odlaska i 
ostvarenog prava na starosnu mirovinu. 

Školski odbor jednoglasnom odlukom daje suglasnost na ova tri prijedloga za prestanak 
radnog odnosa uslijed navedenih razloga.  

 

Ad. 5. 
Prezentiran je ponesak nastavnika Krunoslava Hornunga: očitovanje na pisano upozorenje i 

zaštitu dostojanstva.  
Školski odbor jednoglasno je donio zaključak kako je za kontrolu i pridržavanje radnih 

obveza nadležan ravnatelj tako i za eventualne pisane mjere upozorenja na izvršenje radnih obveza. 
Za zaštitu dostojanstva utvrđeno je kako je nadležan sam poslodavac ili osoba ovlaštena za 

prijem eventualnih zahtjeva, a to je prema Sporazumu sa sindikalnim povjerenikom tajnik Škole. 
Jednoglasno je zaključeno kako se ima u uputiti pisani odgovor podnositelju, u skladu s 

ovim činjenicama i zaključcima.  
 

Ad. 6. 
Prezentiran je odgovor i očitovanje Gimnastičkog društva „Hrvatski sokol“ Valpovo kojim 

prihvaća suradnju po pitanju zakupa male sportske dvorane na novo jednogodišnje razdoblje. 
Jednoglasno je zaključeno da se dvorana daje u zakup na razdoblje od 1. rujna 2018. do 31. 

kolovoza 2019. godine prema istim uvjetima iz prethodnog razdoblja te se ima zaključiti novi 
ugovor. 

 

Ad. 7. 
Prezentiran je dopis ravnatelja DV Maslačak Belišće kojim se moli produženje Sporazuma o 

privremenom korištenju prostorija u vlasništvu Srednje škole Valpovo.  
Jednoglasno je prihvaćena odluka o zaključenju novog Sporazuma prema navedenim 

činjenicama i uvjetima.                                                                                        
 

Ad. 8. 
Jednoglasno je prihvaćen zahtjev Marine Sabljak da se s 30. rujna 2018. godine raskida 

Ugovor o najmu stana u sklopu Radionice za pn u Belišću na vlastiti.  
Jednoglasnim zaključkom prihvaćeno je detaljno Izvješće o  radu za proteklu školsku godinu 

i planu rada Školskog sportskog društva za 2018./2019. školsku godinu koje je izradio Darko 
Bošnjak. 

Ravnateljica je prezentirala i podnijela kratko izvješće vzano uz upis učenika u prvi razred 
za 2018./2019. školsku godinu.  

Raspravljalo se i o izmještanju postavljenih kontejnera za smeće. 
Više nije bilo pitanja i prijedloga.   

 
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 20:10 sati. 
 
 

U Valpovu, 30. kolovoza 2018. godine 
 

Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. 
   

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


