ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
ZAGREB
TRG J. F. KENNEDYJA 8
KLASA: 003-08/18-01/04
URBROJ: 251-96-02/1-18-3
Zagreb, 19. travnja 2018. godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 16
(ODLUKE I ZAKLJUČCI)

sa 16. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8
održane 19. travnja 2018. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:10 sati.
Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Ilija Krstanović, Karolina
Greif, Nenad Kazija
Nenazočni: Sanja Tirić (ispričala je nedolazak), Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak)
Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole
Tomislav Palić – tajnik Škole
Zapisničar: Tomislav Palić
Sjednicu Školskog odbora je otvorila predsjednica Marija Mlinarević, prof., pozdravila
je prisutne i konstatirala da postoji kvorum te da Školski odbor može donositi pravovaljane
odluke i zaključke.
Predsjednica je predložila dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika br. 15 sa sjednice Školskog odbora od 27.
ožujka 2018. godine
2. Donošenje odluke o naknadi za povećane troškove obrazovanja u školskoj
godini 2018./2019
3. Radno-pravni odnosi
4. Aktualne teme
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Ad 1.
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 15 s 15. sjednice Školskog odbora od 27.
ožujka 2018. godine isti je jednoglasno prihvaćen.
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Ad 2.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
1. Radi sudjelovanja u povećanim materijalnim troškovima, svi učenici Škole za
cestovni promet prilikom upisa u novu školsku godinu 2018./2019. obvezni su na ime
upisnine uplatiti 100,00 kn (sto kuna).
2. Sve uplate će se obavljati putem uplatnica.
3. Ova odluka bit će dostavljena Gradskom uredu za obrazovanje na davanje
suglasnosti i primjenjuje se za školsku godinu 2018./2019.
Ad 3.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
po provedenom natječaju za sljedeće radnike:
1. DINO ŠISL, doktor medicine, za radno mjesto nastavnika iz predmeta prva pomoć
u cestovnom prometu – s nepunim radnim vremenom (15 sati tjedno) – na neodređeno
vrijeme,
2. ROBERT SCHUBERT, diplomirani inženjer prometa, za radno mjesto strukovnog
učitelja – instruktora vožnje iz predmeta upravljanje motornim vozilom i nastavnika iz
predmeta propisi u cestovnom prometu – s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) – na
određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. godine sukladno suglasnosti Ministarstva znanosti i
obrazovanja KLASA: 602-03/17-07/00995 URBROJ: 533-25-18-0002 od 24. siječnja 2018.
godine.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
za sljedeću radnicu:
1. JELENA ŠUNJIĆ, magistra edukacije matematike, za radno mjesto nastavnika
matematike - s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – na određeno vrijeme zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice
Tanje Puklek, mag. math. odnosno do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi
propisan način, a najdulje do 60 dana.
Ostalo je ispušteno kao nepotrebno.
Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u
17:05 sati.
Predsjednica Školskog odbora
Marija Mlinarević, prof.
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