
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 

ZAPISNIK 
sa 7. sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 30. studenoga 2021. godine s početkom u 10:00 sati putem elektronske pošte održana je 
7. sjednica Školskog odbora. 

Prisutno: 7 članova. 
Odsutni članovi: nema. 

 

1) Osvrt na zapisnik sa 6. sjednice te usvajanje istog; 
2) Prethodna suglasnost na donošenje odluke o produženju ugovora o radu za strukovnog učitelja 

praktične nastave M.T. iz Valpova; 
3) Prethodna suglasnost na donošenje odluke o zasnivanju ugovora o radu nakon objavljenog i 

provedenog natječajnog postupka za radno mjesto voditelj/ica računovodstva do povratka 
odsutnog radnika s roditeljskog dopusta (M.G.); 

4) Informacije. Različito. Pitanja i prijedlozi. 
 

Ad. 1. 
Jednoglasnom odlukom Školskog odbora usvojen je zapisnik sa 6. sjednice Školskog odbora 

Srednje škole Valpovo. 
 

Ad. 2. 
Prijedlog za suglasnost: zaključiti ugovor o radu s M.T. najduže na 60 dana, počevši od 1. 

prosinca 2021. godine. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost na ovakav prijedlog uz uvjet 
ponavljanja natječajnog postupka. 
 

Ad. 3. 
Prijedlog za suglasnost: zaključiti ugovor o radu sa Ž.S. do povratka odsutnog radnika s 

roditeljskog dopusta. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost na ovakav prijedlog uz uvjet 
ponavljanja natječajnog postupka. 
 

Ad. 4. 
Pod 4. točkom ravnateljica izvijestila članove o sljedećem: 
1. Vezano uz provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja 

dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim 
službama, članovima Školskog odbora na znanje informacija kako je do današnjeg dana od 
ukupno 81 radnika, jedna osoba, odbijala testiranje. 

2. Srednja škola Valpovo u roku je predala i pokrenula zahtjev za uvođenje novih zanimanja: 
tehničar za računalstvo, elektromonter, elektromehaničar i industrijski tehničar. Ministarstvo 
je osnovalo Povjerenstvo koje će obaviti uvid.  

 

Više nije bilo pitanja i prijedloga.   
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 10:25 sati. 
 

U Valpovu, 30. studenoga 2021. godine 
Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur. v.r. 

 
Predsjednik Školskog odbora:  
Zdravko Kuna, dipl.oec. v.r. 

 


