
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 
   

ZAPISNIK 
s 53. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 12. studenoga 2020. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 12:00 sati 
održana je 53. sjednica Školskog odbora. 

Prisutni: svih 7 članova. Odsutan: nema.                     
  

1. Osvrt na zapisnik s 52. sjednice i usvajanje istog; 
2. Prijedlog za privremeni prelazak na Model-C izvođenja nastave u Srednjoj školi Valpovo; 
3. Zahtjev za mirovanje Ugovora o radu imenovanog ravnatelja Škole i, donošenje odluke o 

mirovanju i zaključka o radno-pravnom statusu imenovane ravnateljice; 
4. Prijedlog Financijskog plana 2021. – 2023. i II. Rebalansa 2020. s korekcijama u riznici, 

donošenje odluke o usvajanju; 
5. Prijedlog za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnik strojarske skupine predmeta 

nepuno, neodređeno radno vrijeme, nakon objavljenog natječaja; 
6. Prijedlog za zasnivanje radnog odnosa – stručni suradnik psiholog putem mjere HZZ-a 

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, nakon objavljenog natječaja;  
7. Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 

 

Ad. 1. 
Jednoglasno je usvojen zapisnik s 52. sjednice. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom 2 dnevnog reda, jednoglasno je zaključeno da je, uslijed radova na sanaciji sanitarnih 

čvorova u zgradi škole, primremeni prelazak na Model C izvođenja nastave, uz određene iznimke, 
najprihvatljivije i, u ovom trenutku, jedino moguće rješenje. 

 

Ad. 3. 
Pod točkom 3 dnevnog reda, jednoglasno je donesena odluka o mirovanju ugovora o radu 

imenovane  ravnateljice na drugo mandatno razdoblje i zaključak o radno-pravnom statusu.                                                                                                             
 

Ad. 4. 
Jednoglasno su usvojeni II. Rebalans 2020. s korekcijama u riznici i Financijski plan za 2021. – 

2023.                  
 

Ad. 5. 
Nakon pojedinačne rasprave, jednoglasnom odlukom dana je prethodna suglasnost za 

zapošljavanje na radnom mjestu, nakon natječaja: 
1. nastavnik/ca strukovnih predmeta strojarstvo, neodređeno, nepuno radno vrijeme - I.J. s 

ugovorom o radu na nepuno (14 sati praktične nastave)/određeno radno vrijeme, najduže na pet 
mjeseci do kada će se ponoviti natječajni postupak.                                                                                              
 

Ad. 6. 
Nakon pojedinačne rasprave, jednoglasnom odlukom dana je prethodna suglasnost za 

zapošljavanje na radnom mjestu, nakon natječaja: 



1. stručni suradnik/ca psiholog određeno, puno radno vrijeme - V.A. putem mjere Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto 
stručnog suradnika psihologa. 
 

Ad. 7. 
Pod posljednjom točkom nije bilo prijava za raspravu.                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

Više nije bilo pitanja i prijedloga.   
 
Sjednica je dovršena i zaključena u 13:15 sati. 
 

U Valpovu, 12. studenoga 2020. godine 
 
 

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

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

 
 

 
 
            

 
 
 
 

 
 

 

  
 


