SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/18-01/02
Urbroj: 2147-20-01-18-6
Makarska, 11. rujna 2018. god.
Z A P I S N I K
DVANAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 11. rujna 2018. g. u 10,30 sati.
Mjesto: učionica br. 43.
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Matea Maslać, Angela Jović, Radmila Luketina, Željko Matić,
Martina Mutapić i Josip Kosović.
Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica smjene i Tomo Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Mario Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio
slijedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice
2. Zahtjev ravnatelja za zapošljavanje /zasnivanje radnog odnosa
3. Razno
Predloženi dnevni red je bez primjedbi i nadopuna jednoglasno usvojen.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s jedanaeste sjednice, a
kako se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio
zapisnik.
Ad2) Ravnatelj Momir Sumić je obrazložio svoje zahtjeva i to:
- zapošljavanje Čedomila Šiomića na 60 dana do raspisivanja natječaja kao zamjenu za Branku Petrinu
koja je otvorila bolovanje radi čuvanja trudnoće;
- zasnivanje radnog odnosa ne neodređeno vrijeme za:
1. Nikolinu Alilović na puno radno vrijeme;
2. Mirsadu Franičević za 9 sati nastave, odnosno adekvatno radno vrijeme;
3. Ivu Lučić za pola radnog vremena za nastavnika praktične nastave.
Nakon kraće rasprave, iz koje se izdvaja stav Ž. Matića da bi trebalo procijeniti kakva je budućnost
nastavnika s promjenjivom satnicom iz godine u godinu, u kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora prišlo
se glasanju.
Izjašnjavanje je obavljeno pojedinačno, i to:
- suglasnost za zapošljavanje Čedomila Šimića je data jednoglasno;
- zahtjev za Nikolinu Alilović je usvojen jednoglaso;
zahtjev za Mirsadu Franičević je dobio šest glasova ZA, a jedna član je bio protiv;
- suglasnost za Ivu Lučić je data jednoglasno.
AD3) Pod točkom razno a na prijedlog Ivice Šimić Vrljičak je na dnevni red stavljen "natječaj za
upis odraslih polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./19.
Nakon kraćeg objašnjenja od strane Ivice Šimić Vrljičak i općenite rasprave o obrazovanju odraslih
predsjedatelj je stavio predloženi "natječaj" na usvajanje što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.
Sastanka je završen u 10,15 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

