OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 43000 BJELOVAR
ZAKLJUČCI
S 5. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR
održane 06.10.2021. godine
Ad. 1) Zaključak: Usvojen je zapisnik sa 4. sjednice Školskog odbora održane 14. rujna 2021.
godine.
Ad.2) Zaključak: Školski odbor donio je Godišnji plan i program rada Obrtničke škole
Bjelovar za školsku godinu 2021/2022
Ad.3) Zaključak: Školski odbor donio je Školski kurikulum Obrtničke škole Bjelovar za
školsku godinu 2021/2022
Ad.4.) Zaključak: Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po
raspisanom natječaju od 03.09.2021. godine na prijedlog ravnatelja:
- Nastavnik strojarske skupine premeta, puno radno vrijeme, na neodređeno, uz uvjet
probnog rada od šest mjeseci, dva izvršitelja:
1. Danijel Vladušić, stručni specijalist inženjer strojarstva
2. Danijel Horvat, dipl. ing. strojarstva
- Nastavnik/ica praktične nastave iz strojarske skupine predmeta, puno radno vrijeme, dva
izvršitelja:
1. Ivan Đuranec, sveučilišni prvostupnik inženjer politehnike.
2. Matej Bošnjak, stručni prvostupnik inženjer mehatronike
S obzirom da kandidati nemaju potrebnu spremu, temeljem čl. 107. stavak12. Zakona
natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci.
-Nastavnik/ica graditeljske skupine predmeta , nepuno radno vrijeme - Jelena Markić, stručna
specijalistica inženjerka građevinarstva.
Nastavnik/ica računalstva, nepuno radno vrijeme - Siniša Grašar, stručni prvostupnik
poslovne informatike.
S obzirom da kandidat nema potrebnu spremu, temeljem čl. 107. stavak 12. Zakona natječaj
će se ponoviti u roku od pet mjesec.
-Nastavnik/ica matematike, nepuno radno vrijeme - Siniša Grašar, stručni prvostupnik
poslovne informatike
S obzirom da kandidat nema potrebnu spremu, temeljem čl. 107. stavak12. Zakona natječaj će
se ponoviti u roku od pet mjeseci.
-Nastavnik/ica povijesti, nepuno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj:
Tanja Sukser Jajaš, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije
povijesti
-Nastavnik/ica engleskog jezika, nepuno radno vrijeme, na određeno jedan izvršitelj:
Jurica Korade, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar informacijskih
znanosti
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-nastavnik elektrotehničke skupine predmeta, puno radno vrijeme, neodređeno- natječaj će se
ponoviti jer po natječaju nije izabran kandidat.
Predsjednik Školskog odbora:
___________________________________
Vjekoslav Marković, dipl.ing.
KLASA: 003-06/21-01/11
UR.BROJ: 2103-66-03-20-3
U Bjelovaru, 06.10. 2021.
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