
                                                                                                                                                                                                                                   

2. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane 

28.2.2017. godine s početkom u 16 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni:Josip Polančec,  Mladen Križanec, Željko Pintarić, Sanja Kukec, Štefica Oštarjaš, 

Marija Konjević i  Sanda Golub 

Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić  

Zapisnik vodi: Vesna Delaj  Buhin, računovođa  

Predsjednica, Sanda Golub pozdravila je nazočne i predložila Dnevni red uz dopunu – 4. 

Točka: 

 

D n e v n i   r e d  

 

1. Utvrđivanje  zapisnika s konstituirajuće sjednice Školskog odbora od 1.2.2017. godine 

2. Suglasnost za primanje u radni odnos učitelja geografije – 3 sata tjedno 

3. Razmatranje prijedloga  Izmjena i dopuna Statuta  OŠ grofa Janka Draškovića 

Klenovnik 

4. Razmatranje  Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu 

      5.   Pitanja i prijedlozi    

            

          Predloženi  dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik  sa sjednice od 1.2.2017. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez 

primjedbi jednoglasno je prihvaćen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Gospodin ravnatelj, Mijo Barišić pojasnio je nazočnima da je  zbog  jednog razrednog 

odjela više u višim razredima povećana satnica geografije, radi čega smo raspisali natječaj za 

3 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme. 

Na natječaj su stigle molbe: 

- JANJE ŽNIDARIĆ                           -   mag.ed. geografije 

- IVANA  LOPARIĆA                        -  magistar geografije 

- MIRELE TURK                                -  mag. edukacije geografije 

- DANIJELE HARMICAR                 -  profesor geografije 

- INES TUĐAN                                   -  mag.ed. geografije i povijesti 

- SUNČICE SEVER ČIŽIĆ                 - dipl.uč.razr.n. s pojač.pr.iz.hrv.j. 

- BARBARE MLAKAR                      - mag. geografije 

- MARTINE MAČEK                          - mag. etnologije i kult. antropologije 

- JASMINE  MARTINJAK  FUTIVIĆ -  mag. edukacije geografije i povijesti 

 

Ravnatelj predlaže Školskom odboru da  suglasnost za primanje  u radni odnos na 

neodređeno vrijeme, 3 sata tjedno   magistra geografije Ivana Loparića. 

Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:Daje se suglasnost ravnatelju da na radno mjesto učitelja geografije: 3 sata tjedno, 

na neodređeno vrijeme primi Ivana  Loparića, magistara geografije. 
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   Ad.3. 

 

Zbog  Izmjena i dopuna  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

Pravilnika o Izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji su doneseni u 

siječnju 2017. godine i promjene naziva MZOŠ  u MZO  obavezni smo  izvršiti izmjene 

Statuta u vezi s spomenutim izmjenama. 

Prijedlog Izmjena bit će upućen u Županiju na davanje prethodne suglasnosti. 

Nakon kraće diskusije Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU: Donosi se prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ grofa Janka Draškovića 

Klenovnik. 

 

   Ad.4. 

 

 Gospođa  Delaj Buhin Vesna upoznala je nazočne s rezultatima poslovanja  u 2016. 

godini. Nakon kraće diskusije školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:Prihvaća se Godišnje financijsko  izvješće za 2016. godinu. 

 

   Ad.5. 

 

 Gospođa Sanja Kukec iznijela je primjedbu roditelja na ocjenjivanje. 

Ravnatelj se obvezao da će joj poslati mailom Pravilnik o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Gospođa Kukec iznijela je i primjedbu 

roditelja glede čekanja učenika nižih razreda u hodniku škole na kraju nastave. Ravnatelj je 

objasnio da su roditelji ometali nastavu jer su dolazili dosta prije završetka nastave. Za 

čekanje je uređen prostor pred glavnim ulazom u školu. To je odluka Učiteljskog vijeća. U 

diskusiji su sudjelovali svi članovi Školskog odbora.   

 

 

 

 

 

Sastanak je završen u 17 sati i 10 minuta. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Vesna Delaj Buhin                                                                         Sanda Golub   

  

 

 

  


