
ZAKLJUČCI 
 

16. sjednice Školskog odbora Srednje škole Jelkovec 
 

Ad. I 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa sedam glasova ZA verificiraju zapisnik s petnaeste 

sjednice Školskog odbora. 

 

Ad. II 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa sedam glasova ZA daju Suglasnost na Očitovanje 

ravnatelja u svezi realizacije izvanučioničke nastave. 

Očitovanje ravnatelja u svezi realizacije izvanučioničke nastave nalazi se u prilogu ovog 

zapisnika. 

 

 Ad. III 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa sedam glasova ZA donose Odluku o prelasku na rad 

u dvije smjene i odabir modela nastave. 

Odluka Školskog odbora nalazi se u prilogu zapisnika. 

Protokol o provedbi Uputa HZJZ-a za šk. g. 2020./2021. u Srednjoj Školi Jelkovec daje se na 

znanje članovima Školskog odbora te se također prilaže zapisniku. 

 

Ad. IV 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno sa sedam glasova ZA daju suglasnost na sljedeće anekse 

ugovora o radu:  

• MATIJA HERJAVIĆ, za školsku godinu 2020./2021. također će imati punu normu, 

budući da će uz poslove nastavnika geografije biti koordinator za državnu maturu, 

umjesto kolegice koja je na neplaćenom dopustu 

• BRANKA MILIČEVIĆ, dobit će punu normu jer će obavljati poslove Povjerenika 

radnika za zaštite na radu, umjesto dosadašnjeg Drage Štimca koji također preuzima dio 

za obavljanje poslova Koordinatora državne mature. Ukupan broj sati na ime 

Koordinatora za državnu maturu je 8 sati u nastavi, pa će kolega Herjavić dobiti 5, a 

Štimac 3 

• BRANKA BARIĆ i ove školske godine na pola norme obavljat će poslove nastavnice 

politike i gospodarstva, a umjesto nje na mjestu nastavnice hrvatskog jezika na pola 

radnog vremena ostaje kolegica Kristina Gudlin. 

• LOVRO GRGIĆ dobit će još 1 sat etike u neposrednom radu, što ukupno čini 2 sata, pa 

će uz 20 sati povijesti imati 12 sati etike ukupnog tjednog radnog vremena. 

 

 

Predsjednik Školskog odbora Marko Korčanin zatvara sjednicu u 19.00 sati. 

 

Zapisničar  Predsjednik Školskog odbora 

   

Ante Boras, mag. iur.                                                      Marinko Korčanin, dipl. ing 

 


