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SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO 

Ferenčakova 25 

10370 Dugo Selo 

 

 

ZAKLJUČAK 

 SA 50.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

SREDNJE ŠKOLE " DUGO SELO "  

 

Dana 07.10. 2020. godine u 19.00 sati  održana je  sjednica Školskog odbora Srednje 

škole Dugo Selo. Sjednica je održana u prostorijama Srednje škole Dugo Selo. 

Sjednici su nazočili: 

 Članovi: Božica Posuda,  Sonja Radić, Ivana Radaković, Alka Alfirev Radmanović, 

Jadranka Robić, Zoran Pandžić 

   

Ravnateljica: Darinka Svetec 

Zapisničar: Dražen Ćutić 

 

Zaključeno je sljedeće: 

 

 

 Školski odbor je jednoglasno verificirao Zapisnik sa 49. Sjednice 

 

 Školski odbor jednoglasno daje suglasnost, na prijedlog ravnateljice, za sklapanje  

ugovora o radu: 

-  na određeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupno, za radno mjesto 

nastavnika povijesti sa Mirelom Lončar, magistra edukacije povijesti 

- na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto nastavnika frizerske 

skupine predmeta  sa Jelenom Fištrek, frizerkom 

- na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno,  za radno mjesto 

nastavnika geografije sa Ivanom Mikolčevićem, magistrom geografije 

- na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati ukupno, za radno mjesto 

nastavnika biologije i kemija sa Dijanom Zekić, mag.edukacije kemije 

 

  Školski odbor je, nakon proveden rasprave na sjednici Nastavničkog vijeća održane 

22.09.2020.godine i provedene rasprave Vijeća roditelja održane na sjedinci dana 

28.09.2020. godine, a na prijedlog Ravnateljice, jednoglasno usvojio Godišnji plan i 

program rada Srednje škole Dugo Selo za školsku godinu 2020/2021.   

 

 Školski odbor je, nakon proveden rasprave na sjednici Nastavničkog vijeća održane 

22.09.2020 .godine i provedene rasprave Vijeća roditelja održane na sjedinci dana 

28.09.2020. godine, a na prijedlog Ravnateljice, jednoglasno usvojio Kurikulum 

Srednje škole Dugo Selo za školsku godinu 2020/2021.   

 

 

 Školski odbor je upoznat sa dostavljenim pisanim zaključcima o zauzetim stajalištima 

o kandidatu za ravnatelja/icu skupa radnika, nastavničkog vijeća i vijeća roditelja 

 

 Darinka Svetec, kao jedini kandidat za ravnateljicu škole, je članovima školskog 

odbora predstavila program rada za mandatno razdoblje 

 

 Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Darinke Svetec 

ravnateljicom Srednje škole Dugo Selo sukladno članku 127.t.13. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu i čl. 68.st.1. Statuta Srednje škole Dugo 

Selo 
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Sjednica je završila sa radom u 20.50 sati. 

 

 

 

 

     

 
   


