
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 49. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 3. rujna 2020. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 18:00 sati 
održana je 49. sjednica Školskog odbora. 

Prisutni: 5 članova, uz dva opravdano odsutna.            

1. Osvrt na zapisnik s 48. sjednice i usvajanje istog; 
2. Izvješće o početku nove školske godine 2020./2021.;   
3. Izvješće o radu školskog športskog društva za 2019./2020. te Plan rada za 2020./2021. 

školsku godinu;                
4. Saša Mrkonić, dipl.ing. strojarstva - suglasnost na dopunu norme;       
5. Donošenje odluke za osiguranje učenika u školskoj 2020./2021. godini; 
6. Odluka o produženju najma male sportske dvorane u vlasništvu Srednje škole Valpovo; 
7. Odluka o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora za posluživanje;  
8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja; 
9. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Ad. 1. 
Jednoglasno je usvojen je zapisnik s 48. sjednice. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom 2 dnevnog reda, predsjednik ŠO podnio je kratko izvješće o specifičnom 

početku nove školske i nastavne godine. Raspravljalo se o izabranom Modelu,uz različita mišljenja 
i stavove. 

Članovi su izvješće primili na znanje. 
 

Ad. 3. 
Pod ovom točkom prezentirano je Izvješće o radu Školskog športskog društva 

„Srednjoškolac“ za 2019./2020. te Plan rada za 2020./2021. školsku godinu. Jednoglasnom 
odlukom isti su prihvaćeni. 
 

Ad. 4. 
 Predsjednik ŠO podsjetio je na ukazanu potrebu za nastavnikom stručnih predmeta, uslijed 
smrtnog slučaja. ŠO jednoglasnom odlukom daje suglasnost na prijedlog da se SM dopuni tjedna 
norma, budući već ima ugovor o radu ne neodređeno. 
 

Ad. 5. 
Jednoglasno je prihvaćena ponuda Croatia osiguranja s premijom od 30,00 kuna po učeniku 

za osiguranje od posljedica nezgode tijekom školske godine 2020./2021. 
 

Ad. 6. 
Pod 6. točkom članovima je prezentiran prijedlog produženja ugovora o zakupu male 

školske sportske dvorane Gimnastičkom društvu Hrvatski sokol Valpovo. Jednoglasnom odlukom 
prihvaćeno je produženje do 31. kolovoza 2021. godine, uz uvjet, dok traju mjere i epidemiološke 
preporuke da se ulaz u dvoranu omogući 15 minuta nakon završetka posljednjeg sata nastave u 



poslijepodnevnoj smjeni. Na GD Hrvatski sokol je obveza pridržavanja svih epidemioloških mjera i 
preporuka.  
 

Ad. 7. 
 Pod 7. točkom članovima je prezentiran prijedlog produženja ugovora o zakupu prostora za 
posluživanje. Jednoglasnom odlukom prihvaćeno je produženje do 31. kolovoza 2021. godine s 
Čičak d.o.o. Valpovo prema svim uvjetima iz prethodnih ugovorno-pravnih odnosa. 
 

Ad. 8. 
 Jednoglasno je donesena odluka kojom se pokreće postupak za izbor i imenovanje 
ravnatelja Škole objavom natječaja sa svim predviđenim zakonskim, podzakonskim i statutarnim 
uvjetima i postupcima uz trajanje natječaja od 8 dana.     
 

Ad. 9. 
 Otvorena je posljednja točka dnevnog reda. Nije bilo prijavljenih za raspravu. 
                                                                                                                                                   

Više nije bilo pitanja i prijedloga.   
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 21:10 sati. 
 
 
 

U Valpovu, 3. rujna 2020. godine 
 
Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. v.r. 
 
 
 

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

 
 
   

 

 
 

 
 

  
 

     

 
 


