
ZAPISNIK 

Sa sedamnaeste sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 28. ožujka 2019. godine u 19 sati 

u prostorijama škole. 

Nazočni:                                                                                             Izočni:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ante Žuvela                                                                                 Tonči Andrijić                                                                           

Borka Petković                                                                            Marino Sardelić                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tončica Farac                                                     

Jure Cetinić                                                                                                             

Ivana Anić 

 

 

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je predsjednik Školskog odbora 

konstatirao da je nazočna natpolovična većina članova Školskog odbora, prešlo se na raspravu. Predložen 

je sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice 

2. Donošenje Statuta škole nakon suglasnosti osnivača 

3. Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

4. Donošenje pravilnika o radu školske knjižnice 

5. Tekuća problematika 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2/Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora o dobivenoj suglasnosti za Statut od županije dana 
11. ožujka 2019. godine, a Školski odbor je već dao prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta na 15. 
sjednici. Shodno navedenom Školski odbor je jednoglasno donio Statut koji će se objaviti na Web stranici 
škole i na oglasnoj ploči. 



 

 
 
AD 3. Ravnatelj je izvijestio članove o potrebi donošenja novog Pravilniku o načinu i postupku 

zapošljavanja kojeg propisuje Statut u članku 265.  Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak kojim 

se svim kandidatima za zapošljavanje u Srednjoj školi Blato osigurava jednaka dostupnost javnim 

službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje 

je uputio nadležni Ured državne uprave, kao i sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni 

kandidata. Svi članovi Školskog odbora su dobili na uvid Prijedlog pravilnika u kojem je objašnjena 

procedura prilikom objave natječaja i postupka zapošljavanja u pozivu na 17. sjednicu, a najvažnije je da 

se prije objave natječaja upućuje zahtjev Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji o 

potrebi za odgovarajućim djelatnikom, te se nakon dobivenog odgovora iz navedenog Ureda ide na 

raspisivanje natječaja. Nakon kraće rasprave ova točka dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena. 

 

 

AD 4. Prema članku 265. Statuta Srednje škole Blato potrebno je donijeti i Pravilnik o radu školske 

knjižnice. Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se položaj, struktura i rad knjižnice, korištenje 

knjižnične građe, nabava fonda i postupci u slučaju oštećenja ili gubitka posuđene knjižnične građe i 

položaj Knjižničnog odbora u Srednjoj školi Blato. 

Kako su članovi Školskog odbora također u pozivu dobili Prijedlog Pravilnika o radu školske knjižnice i 

ovaj Pravilnik tj. točka dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena. 

 

AD 5. Ravnatelj je obavijestio nazočne članove o potrebi raspisivanja natječaja za profesora strojarske 

grupe predmeta jer je naša djelatnica Milena Salečić prekinula porodni dopust zbog novog radnog mjesta 

u Obrtno tehničkoj školi u Splitu. Odjavljena je na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranju dana 10. 

ožujka 2019. godine, a počela je raditi na novom radnom mjestu 11. ožujka 2019. godine. U skladu s 

navedenim ravnatelj je poslao Zahtjev prema Uredu državne uprave u Dubrovačkoj neretvanskoj županiji 

o potrebi za novim djelatnikom, a nakon njihovog odgovora objavljujemo natječaj na mrežnim stranicama 

Zavoda za zapošljavanje i Srednje škole Blato. Članovi Školskog odbora su jednoglasno dali suglasnost na 

Odluku ravnatelja za potpisivanje Ugovora o radu na vremenski rok od 60 dana za Teodora Šeparovića 

koji već mijenja profesoricu Salečić i na objavljivanje natječaja za profesora strojarske grupe predmeta. 

 

Na natječaju „Ovaj put glasam zbog..“ za Izbore za Europski parlament od 23.-26. svibnja 2019. godine, 

naša škola je osvojila prvo mjesto , a kao nagrada je put u Strasbourg za 24 učenika i 2 mentora od 2.- 6. 

travnja 2019. godine. Agencija F-tours je organizator putovanja, većinu troškova snosi Europska unija 

(Team Euroskola), a također će  Općina Blato i naša županija donirati određena sredstva za potrebe 

putovanja. 

 

Učenik prvog razreda gimnazije Nikola Bačić ide na državno natjecanje iz matematike jer je ostvario 

izvrstan rezultat na županijskom natjecanju ( 1. mjesto ), a također je i na županijskom natjecanju iz fizike 

ostvario 1. mjesto, ali nije imao dovoljno bodova za državno natjecanje. Također je učenica 4. razreda 

gimnazije Julija Žanetić bila 1. na županijskom natjecanju iz matematike, ali nije imala dovoljno bodova 

za državno natjecanje. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Odluku o dodjeli 24 laptopa našoj školi za nastavnike 

prvih razreda u sljedećoj školskoj godini 2019./2020. u „Školi za život“. 

 



Nakon kraće rasprave sjednica je završila u 19 h i 45 min.    
 
     

 

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof. savjetnik                                                                       Marela Donjerković, prof.     


