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 SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN 

Rudarska 4, Labin 

 
  

ZAKLJUČCI SA  

 Sa 2. sjednice Školskog odbora Srednje škole Mate 

Blažine Labin 

održane u petak 27. kolovoza 2021. s početkom u 14:00 sati 

 
 

PRISUTNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA: Franković Davor, Žufić Đani, Golja Milevoj 

Karla, Franković Dijana, Kos Nataša, Ružić Modrušan Loredana, Miletić Đanluka 

OPRAVDANO ODSUTNI:  

OSTALI PRISUTNI: Čedomir Ružić – ravnatelj škole (dalje: ravnatelj škole) i Ela Sošić – 

tajnica škole kao zapisničarka (dalje: tajnica Škole) 

 
Predsjednik Školskog odbora pozdravio je sve prisutne te je pročitao i predložio 

sljedeći DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice održane 22. veljače 2021. i usvajanje Zapisnika sa sjednice 

održane 2. lipnja 2021. 

2. Suglasnosti za zapošljavanje  

3. Zahtjev za sklapanjem ugovora na neodređeno vrijeme 

4. Razno 

 

 
Ad. 1 

Zapisnici sa sjednice održane 22. veljače 2021. i Zapisnik sa sjednice održane 2. lipnja 2021. 

jednoglasno su usvojeni. 

 

Ad. 2 

Obzirom da dvoje djelatnika odlazi u mirovinu – nastavnik elektrotehničke grupe predmeta i 

pedagog škole bilo je potrebno provesti natječaj za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. 

Nakon provedenog natječaja za oba radna mjesta predlaže se zapošljavanje na radno mjesto 

pedagoga Jelenu Blackham, dok je na radno mjesto nastavnika elektrotehničke grupe 

predmeta predložen Saša Crvak.  

 

Jednoglasno je dana suglasnost ravnatelju za zapošljavanje Jelene Blackham na radno mjesto 

stručnog suradnika – pedagoga škole te Saše Crvaka, na radno mjesto nastavnika 

elektrotehničke grupe predmeta.  

 

Ad. 3 
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Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme 

djelatnici Emili Muratović.  

 

Ad 4. 

Ravnatelj je naveo kako nastavnica informatike – Laura Kokot, na godinu dana je upućena na 

rad u Europsku školu u Bruxelles, stoga će biti raspisan natječaj za nastavnika informatike i 

matematike.  

 

Nakon toga, ravnatelj je prezentirao rezultate državne mature te izrazio zadovoljstvo sa 

visokim uspjehom učenika Srednje škole Mate Blažine Labin, koji su uspjeli upisati prvi izbor.  

 

Sjednica je zaključena u 15:00 sati. 

 

 

KLASA: 003-06/21-01/03 

URBROJ: 2144-14-21-4 

Labin, 27. kolovoza 2021. 

 

 

 

         Zapisničarka Predsjednik Školskog odbora 

    Ela Sošić, mag.iur.           Đani Žufić, prof. 
 

 
 


