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SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO 

Ferenčakova 25 

10370 Dugo Selo 

 

 

ZAKLJUČAK 

 SA 5.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

SREDNJE ŠKOLE " DUGO SELO "  

 

Dana 13.09.2017.godine u 13.00 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, Zoran Pandžić, Alka Alfirev Radmanović i Darko Batišta 

Ravnateljica: Darinka Svetec 

Zapisničar: Dražen Ćutić 

 

Zaključeno je sljedeće: 

 

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

ugovora o radu: 

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

jezika sa Valentinom Jurišić, magistra edukacije hrvatske kulture i filozofije 

- na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto nastavnika povijesti sa 

Matijom Pušićem, magistrom edukacije povijesti 

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

Halimi 

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupno, za radno mjesto 

nastavnika psihologije i komunikacije psihologije sa Lidijom Repić, 

profesoricom psihologije 

- na određeno, nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupno, za radno mjesto 

vjeroučitelja sa Ivom Pešić, dipl.teolog. (čl.107.t.10.st.5. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu) 

- na određeno, do dobivanja suglasnosti a najdulje do 60 dana, nadopuna 

radnog vremena sa satima informatike i računalstva 13 sati ukupno 

(čl.107.t.10.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem 

školstvu) sa Veronikom Jambrović, dipl.informatičarkom  

- na neodređeno,  nadopuna radnog vremena sa satima povijesti 17 sati 

ukupno (čl.107.t.10.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i 

srednjem školstvu) sa Zrinkom Matošević, mag.edu.povijesti  

- na neodređeno,  nadopuna radnog vremena sa satima etike 5 sati ukupno 

(čl.107.t.10.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem 

školstvu) sa Anom Malačić, profesoricom povijesti umjetnosti i 

profesoricom sociologije 

    

 Po natječaju za nastavnika strojarske skupine predmeta (određeno , puno radno 

vrijeme), nastavnika elektrotehničke skupine predmeta (neodređeno, nepuno radno 

vrijeme - 16 sati ukupno) i nastavnika informatike i računalstva (određeno, nepuno 

radno vrijeme – 22 sata ukupno) nije izabran niti jedan od prijavljenih kandidata. 

Natječaji će biti ponovljeni. 

 

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

Odluke o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice. Odobrava se otpis 141 

sveska. 
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 Školski odbor je jednoglasno odabrao ponudu Croatia osiguranja d.d. za osiguranje 

učenika od posljedica nesretnog slučaja u školkoj godini 2017/2018. Godišnja premija 

po učeniku iznosi 20.00 kuna.     

    

Sjednica je završila sa radom u 13.30 sati. 

 


