
Z A K L J U Č C I 

 18. sjednice Školskog odbora Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole 
održane dana 15.09.2022. godine 

 
 
 

Nazočni: Marija Čok, Darinka Mudri, Mario Svrta, Zvonimir Lončar,  Jasminka Brlić i Silvija Cupar 
                                          
Nenazočni: Patrik Koščak,– opravdao izostanak 
  
Ostali nazočni:  Vesna Vrček -  ravnateljica 
                                                                                                            
Početak sjednice: 14:00 sati 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice 
    Referent: predsjednik Školskog odbora  
 
2. Donošenje odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnateljicu Škole 
    Referent: ravnateljica 
 
3. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja Školskog sportskog društva „RUDAR“ 

 Referent:  ravnateljica 
 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na      
    temelju natječaja s pomoćnikom u nastavi   
    Referent: ravnateljica 
 
5. Donošenje Odluke o upisu polaznika u programe obrazovanja odraslih u šk. god.                 
    2022./2023. 

Referent: ravnateljica 
 
6. Donošenje Odluke o davanju u zakup školske sportske dvorane u šk.god. 2022./2023. 
    Referent: ravnateljica škole 

 
7. Podnesak zaposlenice  
     Referent: predsjednik Školskog odbora 
  
 
Ad.1.  
Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 17. sjednice.  
 
Ad.2. 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Radovana Radikovića osobom koja 
zamjenjuje ravnateljicu Škole u slučaju njezine privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih 
poslova.   
 
Ad.3. 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Dubravke Kelemen voditeljicom školskog 

sportskog društva „RUDAR“ u školskoj godini 2022./2023. 

 

Ad.4. 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 
objavljenog 31.08.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole i Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na radno mjesto pomoćnik u nastavi na nepuno i određeno vrijeme s Željkom Bencek. 
 



Ad.5. 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o upisu i objavi oglasa za upis polaznika u programe 
srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj godini 2022./2023. 
 
Ad.6. 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju u zakup školske sportske dvorane u školskoj 
godini 2022./2023. i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanju u zakup 
sportske dvorane. 
 
Ad.7. 
Školski odbor dostavio je odgovor zaposlenici i ravnateljici. 
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