ZAPISNIK
sa jedanaeste sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 7. rujna 2018. godine u 20 sati u
prostorijama škole.
Nazočni:
Ante Žuvela
Marino Sardelić
Borka Petković
Ivana Anić
Tončica Farac
Jure Cetinić
Tonči Andrijić

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je predsjednik Školskog odbora
konstatirao da su nazočni svi članova Školskog odbora, prešlo se na raspravu. Predložen je sljedeći
Dnevni red:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice
2. Raspisivanje natječaja za profesora strojarstva
3. Tekuća problematika
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2/ Ravnatelj je izvijestio nazočne o raspisivanju natječaja za profesora strojarstva, jer je profesorica
Milena Salečić na porodnom dopustu od 2. srpnja 2018. godine i vraća se u školskoj 2019./2020. godini.
Da bi se mogla normalno odvijati nastava, ravnatelj je prema svome ovlaštenju zaposlio Teodora
Šeparovića, ing. strojarstva, do završetka natječaja. U natječaju se traži osoba sa završenim diplomskim

sveučilišnim studijem strojarstva ili brodogradnje, ili diplomski specijalistički stručni studij strojarstva ili
brodogradnje, kao zamjena, na puno radno vrijeme. Natječaj se ponavlja nakon 5 mjeseci, ako se ne javi
osoba koja udovoljava uvjetima.
Ad.3/ Ravnatelj je izvijestio nazočne o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju koje su
stupile na snagu u srpnju ove godine. Shodno tome, potrebno je napraviti izmjene i dopune statuta naše
škole u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu navedenih izmjena. Izmjene se odnose na mijenjanje
pojedinih točki članaka Zakona o odgoju i obrazovanju koji se odnosi na školski kurikulum, pedagoške
mjere, ovlasti ravnatelja i zapošljavanje novog djelatnika.
Nova nastavna godina 2018./2019. je započela 3. rujna 2018. godine i traje do 14. lipnja 2019. godine.
Maturalna ekskurzija je protekla u redu, otputovalo se je 31. kolovoza, a vratili su se danas (7. rujna
2018. godine).
Naša djelatnica, nastavnica Mileva Martinović je otišla u mirovinu 31. kolovoza 2018. godine, nema
potrebe za novim djelatnikom jer je manje upisane djece u JMO programe, a ove godine nismo ni upisali
smjer prodavač, te smo preostale sate rasporedili na djelatnike koji su i inače predavali u JMO
programima. Prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja smo uputili zahtjev za davanje suglasnosti na
prekovremene sate u JMO programu elektromehaničara, jer ove godine imamo sva tri razreda
elektromehaničara. Od ove godine imamo novi program za strojarske računalne tehničare, potrebno je
da svi profesori izrade nove operativne programe, također su zaduženja profesora u izradi i unose se u ematicu, što je od ove godine novina, prvi put se zaduženja unose u ovu aplikaciju.
Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili ovu točku dnevnog reda.

Sjednica je završila u 20 h i 30 min.

Predsjednik Školskog odbora:
Ante Žuvela, prof. savjetnik

Zapisničar:
Marela Donjerković, prof.

