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SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO 

Ferenčakova 25 

10370 Dugo Selo 

 

 

ZAKLJUČAK 

 SA 55.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

SREDNJE ŠKOLE " DUGO SELO "  

 

Dana 28.01. 2021. godine u 09.00 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,  Alka Alfirev Radmanović,  Zoran Pandžić, 

Jadranka Robić, Ivana Radaković 

   

Ravnateljica: Darinka Svetec 

Računovođa: Petra Mićić 

Zapisničar: Dražen Ćutić 

 

Zaključeno je sljedeće: 

 

 

 Školski odbor je jednoglasno verificirao Zapisnik sa 54. Sjednice 

 

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

ugovora o radu: 

-  na neodređeno, puno radno vrijeme,  za radno mjesto nastavnika strojarske 

skupine predmeta (Tehnologija obrade i montaže, Matematika u struci, 

Osnove automatizacije, Tehnologija grijanja i klimatizacije, Kontrola i 

osiguranje kvalitete, Strojarske konstrukcije, Nekonvecionalni postupci 

obrade)  sa Zdravkom Šabarićem, dipl.inž.strojarstva 

- na određeno, nepuno radno vrijeme-ukupno 7 sati nastave tjedno za radno 

mjesto nastavnika etike sa Ivanom Kovačem, magistrom edukacije filozofije 

- na određeno, nepuno radno vrijeme-ukupno 14 sati nastave tjedno za radno 

mjesto nastavnice frizerske skupine predmeta sa Ivanom Tkalčević, 

frizerkom 

- na određeno, puno radno vrijeme, za radno mjesto spremačice sa Anom 

Pavić 

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

spremačice sa Djurdjom Dokić 

- za radno mjesto nastavnika informatike – na neodređeno, puno radno 

vrijeme – nije zasnovan radni odnos niti sa jednim od prijavljenih kandidata 

te će natječaj biti ponovljen 

- za radno mjesto nastavnika strojarske skupine predmeta (Nove tehnologije, 

Osnovni standardi strojarstva,  CNC tehnologije, Praktična nastava)  – na 

neodređeno, puno radno vrijeme – nije zasnovan radni odnos niti sa jednim 

od prijavljenih kandidata te će natječaj biti ponovljen 

   

 

 Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Srednje 

škole Dugo Selo za 2020. godinu. 

 Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o imenovanju članova tima za provedbu 

projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – 

Industrija 4.0 (UP.03.3.1.04.0001) 
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 Školski odbor je jednoglasno donio Pravila o upravljanju dokumentiranim i arhivskim 

gradivom i Posebnog popisa arhivskog i dokumentiranog gradiva s rokovima čuvanja   

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10.00 sati. 

 

 

 

 

     

 
   


