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SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/15-01/20 
URBROJ: 2190-05-01-15-01 
 
U Visu, 27. travnja 2015. godine 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 24. sjednice Školskog odbora 

održane 27. travnja 2015. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Emilijana Jončić, Ivana Roki, Sani Vidović, Silvija Bajsić Batinić i Tončica Poduje 
Vojković –ravnateljica   
Izočni: Diana Kukoč, Josipa Poduje i Mireja Krstulović-Jelić 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da je na sjednici  
nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Zasnivanje radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora 
3. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa dvadeset treće sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima, 

te su upoznati s istim.  
Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasanjem dizanjem ruku. 

Ad 2./ 
Predsjednica Školskog odbora nazočne je izvijestila o zahtjevu za prethodnu suglasnost koju 

je ravnateljica dostavila Školskom odboru. U zahtjevu se traži prethodna suglasnost za Domagoja 
Pšeničnjaka, prof. sociologije i filozofije s kojim je ravnateljica 13. travnja 2015. godine sklopila 
ugovor o radu na odreñeno vrijeme do 15 dana jer obavljanje poslova ne trpi odgodu. Imenovani 
obavlja poslove stručnog suradnika psihologa umjesto Ivane-Korane Fiamengo Ćapin koja je na 
bolovanju. Budući će bolovanje biti u dužem trajanju, raspisan je natječaj za obavljanje poslova 
stručnog suradnika psihologa na nepuno radno vrijeeme – 20 sati tjedno do 16. lipnja 2015. godine 
odnosno do završetka nastavne godine. Budući je natječaj u tijeku, a imenovanom ugovor istječe 27. 
travnja 2015. godine, ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnosnost za imenovanog kako bi radni 
odnos trajao na odreñeno vrijeme do okončanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana od dana zasnivanja 
radnog odnosa.  

Nazočni članovi Školskog odbora su jednoglasno dali prethodnu suglasnost da s Domagojem 
Pšeničnjakom radni odnos traje na odreñeno vrijeme do okončanja natječaja, ali ne dulje od 60 dana 
od dana zasnivanja radnog odnosa.         
Ad 3./ 

Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo pitanja. 
 

Sjednica je završena u 17:20 sati. 
              Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić, dipl.iur.                                                                                   Ivana Roki, prof. 
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