
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA: 003-06/19-01/07 
URBROJ: 2178/01-15-19-03-02 
Slavonski Brod, 17.09.2019. 
 

Zapisnik  
sa 24.sjednice Školskog odbora 

(1.u šk.g.2019./2020.) 
održane dana 17.09.2019.godine s početkom u 13.00 sati 

 
Nazočni: Zoran Harambašić, Darko Majski, Hrvoje Palenkić, Dubravka Jozić, Dijana Tomašević, Zoran 
Stašina 
Nisu nazočni:  Damir Roško 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić Bošnjak, tajnica 
Bernardica Lovaković - vodi zapisnik 
 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice , 
2. Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 
3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2018./2019. 
4. Imenovanje povjerenstva za e-kvalitetu 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Srednje medicinske škole 
6. Provedba projekta „Excellence. Every patient. Every time“ 
7. Energetska obnova zgrade Srednje medicinske škole 
8. Različito 

 
 
AD 1.)  Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.) Predsjednik Školskog odbora predstavlja sljedeću točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici. 
Ravnateljica predstavlja novog člana Školskog odbora Zorana Stašinu koji je izabran iz reda Vijeća 
roditelja na sjednici održanoj 16. rujna 2019. godine.  
Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju Zorana Stašinu za člana Školskog odbora iz 
reda roditelja učenika. 
 
AD 3.) Ravnateljica škole je predstavila Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku 
godinu 2018./2019. Nadalje, ravnateljica je izvijestila kako će se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i 
programa za školsku godinu 2018./2019. objaviti na mrežnim stranicama škole. 
Nakon dostave Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2018./2019. svim 
članovima Školskog odbora mailom, donijet će se odluka o usvajanju Izvješća. 
 
AD 4.) Ravnateljica škole je predstavila povjerenstvo za e-kvalitetu koje na prijedlog ravnateljice donosi 
Školski odbor. 
Prisutni članovi Školskog odbora nisu imali primjedbi te jednoglasno prihvaćaju  Povjerenstvo za e-
kvalitetu. 
 



 
 
 
 
 
AD 5.) Predsjednik Školskog odbora predstavlja sljedeću točku dnevnog reda te daje riječ ravnateljici. 
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Srednje medicinske škole. 
S obzirom da je prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu 
Škole, potrebno raspisati natječaj za izbor ravnatelja 60 dana prije isteka mandata aktualnom 
ravnatelju, a sadašnjoj ravnateljici ističe 09. prosinca 2019. godine, moramo raspisati natječaj. Prema 
Izmjenama i dopunama Zakona, potrebno ga je raspisati u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama 
Škole, a uvjeti su navedeni u članku 126. Zakona. Predlaže se da rok za prijavu bude 8 dana.  
Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom  ravnateljice i 
Donosi se odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Srednje medicinske škole 
koja je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
 
Na temelju članka 126. stavak 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(NN br.87/08,86/09,92,10,150/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68),članka 
62. Statuta Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, Školski odbor Srednje medicinske škole, Slavonski 
Brod na sjednici održanoj dana 17. rujna 2019. godine donio je: 
 
                                                                             ODLUKU 
                                   O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE  
                                             SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE, SLAVONSKI BROD 
 
                                                                                   I. 
 
Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Srednje medicinske škole, Slavonski Brod, 
koja je sastavni dio Zapisnika sa sjednice Školskog odbora. 
 
                                                                                  II. 
 
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama školske ustanove  
( http://www.ss-medicinska-sb.skole.hr). 
 
                                                                                 III. 
 
Objavljeni natječaj će trajati 8 dana. 
                                                                                IV. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
                                                                                     Školski odbor Srednje medicinske škole Slavonski Brod 
                                                                                                    Predsjednik Školskog odbora 
                                                                                          Srednje medicinske škole Slavonski Brod 
 
                                                                                                 
                                                                                                       _________________________ 
                                                                                                           Darko Majski, bacc.physioth. 



AD 6.) Ravnateljica predstavlja novi projekt o kojem je bilo riječi kroz prošle sjednice. Erasmus+projekt 
"Excellence. Every Patient. Every Time“ koji naša škola provodi  od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2020. 
godine koji uključuje mobilnost za ukupno 66 učenika u Portugal i Sloveniju. Naša je škola koordinator 
nacionalnog konzorcija čije su članice i Medicinska škola Osijek te Medicinska škola Šibenik.   
 
AD 7.) Ravnateljica predstavlja energetsku obnove zgrade Srednje medicinske škole i naglašava kako 
se čeka raspisivanje natječaja za izvođača radova, rok za završetak je 24. mjeseca od potpisivanja 
ugovora. 
 
AD 8.) Ravnateljica upoznaje prisutne članove Školskog odbora o problemu puštanja učenika sa 
zadnjeg sata prve i druge smjene koji su putnici. Izašli smo maksimalno u susret učenicima i maksimalno 
izlazimo na taj način što smo skratili zadnji sat prve smjene i zadnji sat druge smjene 10 minuta tako 
da svi učenici stignu do kolodvora. 
  
 
 
 
 
Sastanak je završio u 14:00 sati. 
 
 
 Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 
 
________________________     __________________________ 
 Bernardica Lovaković, dipl.iur.        Darko Majski, bacc.physioth. 


