
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 29. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 27. studenoga 2018. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
18:00 sati održana je 29. sjednica Školskog odbora. 

Prisutni: 6 članova, uz 1 opravdano odsutan. 
  

1. Osvrt na zapisnik s 28. sjednice i usvajanje istog; 
2. Prijedlog ravnateljice vezano uz zasnivanje radnog odnosa nakon objavljenog 

natječaja (ekonomija); 
3. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad. 1. 
Članovima su predočen zapisnik s 28. sjednice Školskog odbora. Otvorena je rasprava. 

Daljnjih upita i primjedbi na zapisnik nije bilo, te je isti svojim sadržajem jednoglasnom 
odlukom prihvaćen. 
 

Ad. 2. 
1. nastavnik/nastavnica stručnih predmeta ekonomske skupine, određeno (do povratka 

odsutnog radnika s neplaćenog dopusta), puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ica. 
 

Školski odbor donosi jednoglasno odluku kojom je suglasan s prijedlogom ravnateljice 
da se Dajana Vuksanić iz Ladimirevaca primi na navedeno radno mjesto po predmetnom 
natječaju.  
 

Ad. 3. 
 Pod posljednjom točkom dnevnog reda, na prijedlog ravnateljice Školski odbor 
jednoglasno je usvojio Strateški razvojni plan Srednje škole Valpovo za razdoblje 2018. – 
2022. godine koji ujedno i predstavlja Europski razvojni plan za razdoblje 2018. – 2022. 

Nadalje, tajnik Škole izvijestio je članove Školskog odbora kako je 2.11. 2018. godine 
održano ročište na Trgovačkom sudu u Rijeci u sporu s tužiteljem Telekom izdavaštvo radi 
navodno sklopljenog petogodišnjeg ugovora o kupovini CD imenika Republike Hrvatske. 
Objavljena je presuda kojom se tužitelja u potpunosti odbilo s tužbom i tužbenim zahtjevom, 
a Srednju školu Valpovo oslobađa bilo kakvih obveza.  

Ravnateljica je izvijestila kako su u tijeku radovi na obnovi prozora vrijedni 
140.000,00 kuna koje financira osnivač. Nadalje, istaknula je kako uskoro učenici u sklopu 
projekta mobilnosti putuju u Portugal, a u veljači 2019. godine u Španjolsku te u travnju je na 
redu Malta. A u završnoj fazi je i projekt ProActiva čija se realizacija uskoro očekuje. 
 Srednja škola Valpovo uključena je i kao jedna od deset škola u projekt „Fair play“ 
Hrvatskog olimpijskog odbora. 



 Ravnateljica je u nastavku izvijestila kako je okončana situacija s izmještanjem 
Dječjeg vrtića Maslačak iz Belišće u školske prostore. 
 
 Više nije bilo pitanja i prijedloga.   
 

 

Sjednica je dovršena i zaključena u 18:55 sati. 
 

 
U Valpovu, 19. listopada 2018. godine 
 

 
Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. 

 
Predsjednik Školskog odbora:  

Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 
 
 
 
 

 

 


