SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/17-01/02
Urbroj: 2147-20-01-17-7
Makarska, 31. listopada 2017. god.

Z A P I S N I K
ČETVRTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Datum i vrijeme: 31. listopada 2017. g. u 16,30 sati
Mjesto: učionica br. 47
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Željko Matić, Martina Mustapić i Radmila Luketina.
Odsutna: Matea Maslać, Angela Jović i Joško Kosović.
Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj i Tomo Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio slijedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s treće sjednice
2. Zahtjev ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa
3. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s treće sjednice, a kako
se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik.
Ad2) Ravnatelj je obrazložio svoj prijedlog za zasnivanje radnog odnosa sa Nikolinom Alilović. Na
raspisani natječaj za nastavnika hrvatskog jezika za 15 nastavnih sati tjedno pristigle su prijave deset
kandidata, svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja. Ravnatelj je iznio podatke za gospođicu Alilović, i
to da je u Srednjoj školi fra Andrija Kačić Miošić duže vremena mijenjala kolegu Ivandu te da u nas radi
od početka ove školske godine i da je u proteklom periodu pokazala primjeran pristup radu i svoji
obavezama.
Nakon izlaganja ravnatelja predsjedavajući je pozvao članove ŠO na raspravu i kako se nitko nije javljao
za riječ stavio je prijedlog ravnatelja za prethodnom suglasnošću na glasanje. Prisutni članovi ŠO su
jednoglasno dali suglasnost ravnatelju za sklapanje radnog odnosa sa Nikolinom Alilović na radnom
mjestu nastavnika hrvatskog jezika.
Ad3) Kako nije bilo više prijedloga za raspravu predsjedatelj je sjednicu zaključio.
Sastanka je završen u 16,45 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

