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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora - Renata 
Domijan, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 7. sjednica Školskog odbora 

 

1. 
Mjesto: Škola, Ured ravnateljice Početak: 16,30 sati 

Dan i 
datum: 

 28.09.2021. Završetak: 18,00 sati 

 

2. Prisutni:  
Renata Domijan – predsjednica Školskog odbora 
Svjetlana Kasunić – član, predstavnik Nastavničkog vijeća 
Marina Mišura  – član, predstavnik Skupa radnika 
Matea Stojanović – član, predstavnik Vijeća roditelja 
Tedi Babić – član, predstavnik osnivača 
 
 
 

 

3. Odsutni:  
Darko Crnković  – član, predstavnik osnivača 
Petar Petrinić – član, predstavnik osnivača 
 
 

 

4. Dnevni red:  
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Izvješće o radu ravnateljice 
3. Odluka o prijedlogu promjene naziva škole 
4. Suglasnost na kadrovske promjene 
5. Obrazovanje odraslih  
6. Utvrđivanje visine zakasnine u knjižnici 
7. Odluka o neposrednom uvidu u rad Školskog odbora  
8. Razno 

 
 
 
 

 



List 2 / 6 
 
 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 
 

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Članovima Školskog odbora dnevni red dostavljen je u Pozivu. Članovi nisu imali 
primjedbi na dnevni red. 
 
Članovima Školskog odbora Zapisnik s prethode, 6. sjednice, dostavljen je uz Poziv. 
Članovi nisu imali primjedbi. 
 
Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

1. Usvaja se predloženi Dnevni red 
2. Usvaja se Zapisnik s 6. sjednice 

  
  

 
 

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Ravnateljica je podnijela članovima Školskog odbora Izvješće o radu za 2020./2021. na 
način da je izvijestila o poslovima planiranja, poslovima vođenja, o pedagoško-
instruktivnom radu, savjetodavnom radu, administrativno-upravnim poslovima i 
financijsko-računovodstvenim poslovima, suradnjom s važnim ustanovama, a posebno 
je naglasila kako je prethodne školske godine saniran krov iznad CNT-a u Vukovarskoj 
14, instalirano 11 računala u računalnu učionicu za DTD također u Vukovarskoj 12, 
zatim napravljena nova radionica za vodoinstalatere u ulici Jože Vlahovića 10, i 
instalirano 16 mikroračunala donacijom Pepca d.o.o. Ravnateljica je nadodala kako je 
odobren upis brodskih mehaničara, bez zamjene s nekim drugim programom te da je 
veliki napor uložila u rad za licenciranje radionica koje su neophodne za naukovanje 
kaao i za upis učenika u prvi razred deficitarnih zanimanja, te da je škola predložena 
za nosuitelja razvoja ustanova strukovnog obrazovanja kao sektorski prijedlog od 
strane ASOO-a. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Prihvaća se Izvješće ravnateljice o radu u školskoj 
godini 2020./2021. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Ravnateljica je na prijedlog Nastavničkog vijeća iznijela članovima Školskog odbora 
inicijativu za promjenom naziva škole. Škola bi promijenila naziv u „Drvodjeljska i 
strojarska škola Rijeka“. Oznaka grada u kojem se škola nalazi proizlazi potrebe za 
prepoznatljivošću. Ravnateljica je napomenula članovima školskog odbora kako se 
škola nalazi u školskoj zgradi, u ulici Jože Vlahovića 10 u Rijeci, jednako kao i 
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja. Zbog razvidne sličnosti naziva 
dviju škola u svakodnevnom poslovanju škole javlja se problem zabune, i često u 
financijskom poslovanju škole, a posebno prilikom promocije škole kod upisa učenika u 
1. razred. 
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Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Odluka o prijedlogu promjene naziva škole u 
„Drvodjeljska i strojarska škola Rijeka“ 
 
Odluka će se dostaviti osnivaču 

Ravnateljica i 
tajnica 

 

 
 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora na zapošljavanja s:  

1. Lidijom Jakovac-Smokvina (nastavnicom drvodjeljske grupe predmeta) koja je u 
školi zaposlena na neodređeno – na dodatnih 19 sati ukupnog tjednog radnog 
vremena na određeno do povratka ravnateljice na rad u nastavi, temeljem 
članka 107. stavka 11. podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi 

2. Jelenom Kružić (nastavnicom Biologije) temeljem provedenog natječajnog 
postupka, a na prijedlog ravnateljice - na 4 sata ukupnog tjednog radnog 
vremena na određeno do zasnivanja radnog odnosa po osnovi ponovljenog 
natječaja u roku od 5 mjeseci 

3. Kristianom Perkovićem (vjeroučiteljem) – na 4 sata ukupnog tjednog radnog 
vremena na određeno do 31.08.2022. 

4. Brunom Tomašević (nastavnicom Engleskog jezika) koja je u školi zaposlena na 
neodređeno - na 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno 
(smanjenje satnice) 

5. Ivanom Surić (nastavnicom Geografije) temeljem provedenog natječajnog 
postupka, a na prijedlog ravnateljice - na neodređeno nepuno radno vrijeme od 
4 sata ukupnog tjednog radnog vremena.  

 
Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Daje se suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog 
odnosa s: 
 
1. Lidijom Jakovac-Smokvina (nastavnicom 
drvodjeljske grupe predmeta) – na dodatnih 19 
sati ukupnog tjednog radnog vremena na 
određeno do povratka ravnateljice na rad u 
nastavi, temeljem članka 107. stavka 11. 
podstavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi 
2. Jelenom Kružić (nastavnicom Biologije) 
temeljem provedenog natječajnog postupka, a na 
prijedlog ravnateljice - na 4 sata ukupnog tjednog 
radnog vremena na određeno do zasnivanja 
radnog odnosa po osnovi ponovljenog natječaja u 
roku od 5 mjeseci 

Ravnateljica 
2 radna 

dana 



List 4 / 6 
 
 

3. Kristianom Perkovićem (vjeroučiteljem) – na 4 
sata ukupnog tjednog radnog vremena na 
određeno do 31.08.2022. 
4. Brunom Tomašević (nastavnicom Engleskog 
jezika) koja je u školi zaposlena na neodređeno - 
na 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena na 
neodređeno (smanjenje satnice) 
5. Ivanom Surić (nastavnicom Geografije) 
temeljem provedenog natječajnog postupka, a na 
prijedlog ravnateljice - na neodređeno nepuno 
radno vrijeme od 4 sata ukupnog tjednog radnog 
vremena.  
 
 
 

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Budući dosadašnji stručni voditelj programa obrazovanja odraslih, po mišljenju 
ravnateljice, ne ispunjava svoje obveze, ravnateljica je predložila da se raspiše novi 
natječaj. 
 
Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Odluka o objavi internog natječaja za stručnog 
voditelja programa obrazovanja odraslih 

Ravnateljica i 
tajnica 

 

 
 

 

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Prijedlog knjižničarke jest da visina zakasnine u školskoj knjižnici iznosi 1,00 kn po 
danu i posuđenoj knjizi. 

 

Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Visina zakasnine u školskoj knjižnici iznosi 

1,00 kn po danu i posuđenoj knjizi. 
2. Zakasnina će se naplaćivati za školsku 

lektiru, a po isteku roka posudbe od 30 
dana. 

3. Ova odluka primjenjuje se od dana 
donošenja, te se primjenjuje do opoziva ili 
do donošenja nove odluke.   
 

 

  Knjižničarka  

 
 
 
 

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Tajnica je upoznala članove Školskog odbora, kako je u skladu sa Zakonom o 
pravu na pristup informacijama, potrebno donijeti odluku kojom se određuje broj 
osoba kojima se osigurava neposredan uvid u rad Školskog odbora te se utvrđuje 
postupak u vezi s prijavom osoba koje žele neposredno prisustvovati, a broj osoba 
da može biti vezan samo uz prostorne uvjete koje Škola u tu svrhu može osigurati. 

 
Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
  

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
1. Odluka o neposrednom uvidu u rad 

Školskog odbora 
  Tajnica  

 
 
 
 

Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora kako je na sastanku strojarskog 
aktiva dana 23.09.2021. došla do saznanja kako je jedan od članova strojarskog aktiva 
mišljenja da su uvjeti rada u školi teški, a dodatno da stvari čini težima činjenica što se 
mora nositi maska. Ravnateljica je dala do znanja članovima da će vršiti pojačan rad 
nad nastavnikom budući su učenici i roditelji u velikoj mjeri nezadovoljni, te da je već s 
nastavnikom bilo neugodnih situacija kada je prijavio školu Prosvjetnoj inspekciji. 
 
Članica Školskog odbora, Svjetlana Kasunić, nastavnica drvodjeljske  grupe predmeta, 
koja održava nastavu na dislociranoj lokaciji Škole, u Vukovarskoj ulici 12 i 14 u Rijeci, 
izrazila je svoju zabrinutost u svezi izvođenja radova od strane izvođača Novotehna 
d.d. na dvorani Medicinske škole u Rijeci. Pojasnila je kako iznad krovova učionica i 
stolarskih radionica gdje se održava teorijska i praktična nastava te nalaze učenici i 
nastavnici prolaze dijelovi građevinskih dizalica i prenose teret od nekoliko tona. Uz 
navedeno, dodala je kako radovi proizvode buku koja je u tolikoj mjeri glasna da je 
teško održavati nastavu. Također je ukazala na nelagodu koju učenici osjećaju  
prilikom dolaska  i pohađanja nastave na navedenim lokacijama jer učenici o tome 
obavijeste nastavnike. Naglasila je kako nastavnici s druge strane, ne mogu na sebe 
preuzeti odgovornost za sigurnost učenika i sebe osobno  što nije u skladu s člankom 
67. Zakona o odgoju i obrazovanju te normama održavanja odgojno obrazovnog rada u 
školskim ustanovama i osjećaju nelagodu održavanja nastave na navedenim 
lokacijama u neprimjerenim i nesigurnim uvjetima izazvanih radovima na dvorani 
Medicinske škole. 
 
Ravnateljica je istaknula kako je izvođač Novotehna d.d. potpisao Izjavu o sigurnom 
izvođenju radova 01. rujna 2021. 
 
Članovi školskog odbora podržali su prijedlog Svjetlane Kasunić, Renate Domijan i 
Marine Mišura, da se osnivaču uputi zahtjev kako bi osnivač mogao intervenirati kod 
izvođača, i upozoriti ga na potrebu poduzimanja dodatnih mjera za sigurno i 
nesmetano odvijanje nastave u stolarskim radionicama. 
 
Suglasnost su dali sljedeći članovi: Renata Domijan,Svjetlana Kasunić, Marina Mišura, 
Matea Stojanović,Tedi Babić 
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Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
Osnivaču će se dostaviti dopis u kojem se 
izražava zabrinutost zbog nemogućnosti 
održavanja sigurne i nesmetane nastave u 
stolarskim radionicama 

 

 

Članovi Školskog 
odbora 

 

 
 

Bilješke  

 
 
 

Privitak  

 
1. Izvješće o radu ravnateljice za 2020./2021. 
2. Odluke 
3. Dopis Osnivaču 
 

 
 

Zapisnik 
sastavio: 

 

Ime i prezime Potpis 

Morana Matošić, tajnica 
 

 
 

 

KLASA: 003-06/21-01/14 

URBROJ: 2170-56-03-21-07 
 

OB-004  


