
                                                                                                                                                                                                                                   

11. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane 

14.9.2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni: Sanja Kukec, Martina Juriša, Tatjana Kolačko,  Štefica Oštarjaš, Marija 

Konjević i  Sanda Golub 

       Neopravdano:Nedeljko Gladović       

Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić  

Zapisnik vodi: Marija Kralj, tajnica 

Predsjednica, Sanda Golub pozdravila je nazočne i upoznala ih s Rješenjem o razrješenju  i 

imenovanju članova  Školskog odbora OŠ grofa Janka Drškovića Klenovnik  od 1.9.2017. 

godine.  Konstatirala je da sjednici prisustvuje većina članova školskog odbora i predložila:  

 

D n e v n i   r e d  

uz dopunu 

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa   sjednice Školskog odbora  od 29.8.2017. godine 

2. Suglasnost  za primanje u radni odnos učiteljha hrvatskog jezika i matematike 
3. Suglasnost za primanje u radni odnos do 60 dana učitelja razredne nastave 

4. Pitanja i prijedlozi   
Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda zbog kratkog  roka  za  donošenje tih odluka  i to:  

Točka 3. dopunjuje se: i  likovne  kulture 

Pitanja i prijedlozi  postaju točka 5., a  

Točka  4 glasi:Donošenje  Odluke o utvrđivanju kriterija za određivenje  ciljne skupine za 

prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga » Osiguravanje školske prehrane 

za djecu u riziku od siromaštva« ( šk.g. 2017./2018. ) 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je  usvojen. 
 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik  sa sjednice od 29.8.2017. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez 

primjedbi jednoglasno je usvojen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Predsjednica, Sanda Golub upoznala je nazočne da su na raspisani natječaj za  

- učitelja hrvatskog jezika stigle molbe: 

 

- MORENE RENDULIĆ                             - mag. ed.  hrv. jezika 

- ANJE HUDOLETNJAK                           - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- SANJE SODAR                                         - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- HRVOJA  HERCIGONJE                          - mag. primarnog obrazovanja 

- LUCIJE MLAKAR                                     - sveučilišna prvostupnica kroatistike 

- IVANA TELEBARA                                  - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- MIRELE DAKIĆ                                        - mag. ed. hrv. j. i knjievnosti 

- DIJANE  PETRAN                                      - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- MAJE  PRIBEG                                           - prof. povj. I hrv. jezika i književnosti 

- MAJE  FERENEC                                       - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- PETRE  MAŠIĆ                                           - mag. prim. obrazovanja 

- IVANE  COLEV                                          - dipl. uč. r.n. s pojač. pr. iz  hrv. jezika 
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- ANE  SUDEC                                               - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- VALENTINE   JAKUBIN                            - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- MAJE  MATIJAŠEC                                     - mag. ed. hrv. jezika i književnosti 

- MARINE  STOLNIK                                    - dipl. uč. r.n. s poj. pr. iz hrv. jezika 

- MARIJA ŠIMUDVARCA                            - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- JELENE UHER                                             - mag. ed. hrv. j. i književnosti 

- MARTINE BARULEK                                 - dipl. učit. r.n. s pojač. pr. iz hrv. jezika 

- PETRE KOLAR                                             - prof. hrv. j. i književnosti 

- KATARINE  PAPOČI                                    - mag. ed. hrv. j . i književnosti 

 

- za učitelja matematike stigle  molbe: 

 

- IRENE LONJAK CAPEK                             - mag. prim. obrazovanja 

- VALENTINE JAKUBIN                               - mag. ed. hrv. j. i književnosti i povijesti 

- IRENE BOBETIĆ                                          - dipl. informatičar 

- KRISTINE KIŠIČEK                                     -  mag. primarnog obrazovanja 

Gospodin ravnatelj razmotrio je prispjele molbe i predložio je Školskom odboru da da 

suglasnost za zapošljavanje   

  

1. Da se na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, 11 sati tjedno, na određeno 

vrijeme, do  povratka radnice na posao primi Marina Stolnik, dipl. učit. razredne 

nastave s pojačanim programom iz  hrvatskog ezika  

2. Da se na radno mjesto učiteljice matematike, 9 sati tjedno, na određeno vrijeme, do 

popune radnog mjesta  natječajem primi Kristina Kišiček, magistra primarnog 

obrazovanja 

Nakon kraće diskusije Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:  

- Daje se suglasnost ravnatelju za primanje  Marine Stonik   na radno mjesto učiteljice 

hrvatskog jezika, 11 sati tjedno, na određeno vrijeme, do  povratka radnice na posao 

- daje se suglasnost za primanje u radni odnos Kristine Kišiček, na radno mjesto 

učiteljice matemattike, 9 sati tjedno, na određeno vrijeme do popune radnog mjesta 

natječajem, a najdulje  do 5 mjeseci. 

 

Ad.3. 

 

 Predsjednica, Sanda Golub pojasnila je: 

-  da učiteljica 3. razreda, Dragica Konjević na bolovanju od 4.9.2017. godine. Na to  

mjesto  gosp. ravnatelj  je zaposlio Danijelu Brezovec, magistru primarnog obrazovanja do 

15. dana. 

- od 11.9.2017. godine  gosp. ravnatelj je na radno mjesto učiteljice likovne kulture, do  

15 dana   zaposlio Doru Bakek, kao zamjenu za Dinu Zebec koja je sporazumno raskinula 

radni odnos, a mijenjala je Anu Šoštarić Ježe koja je na rodiljnom dopustu. 

 

             Kako se gospođa Konjević nije vratila s bolovanja, ravnatelj predlaže Školskom 

odboru na  se gospođa Danijela Brezovec primi na određeno vrijeme, a najdulje do 60 dana, u 

kojem roku će se raspisati natječaj, jer  pri Uredu državne uprave nema viškova razredne 

nastave. 

 Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto učiteljice likovne kulture primi Dora Bakek, 

magistra likovne pedagogije, na određeno vrijeme, do povratna radnice na posao 

 Nakon diskusije Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU: 
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- daje se  suglasnost za primanje u radni odnos Danijele Brezovec, na radno mjesto  

učiteljice razredne nastave, na određeno vrijeme, a najdulje do 60 dana s punim radnim 

vremenom 

- daje se suglasnost za primanje u radni odnos Dore Bakek, na radno mjesto učiteljice  

likovne kulture,  na određeno, nepuno radno vrijeme – 11 sati tjedno,  najdulje do 60 dana. 

 

Ad. 4. 

 

 Predsjednica je pojasnila da je  Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku 

objavilo otvoreni poziv za  projektni prijedlog „ Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku 

od  siromaštva ( školska godina 2017.-2018. )“. 

Nakon kraće diskusije školski odbor donosi: 

 

Na temelju članka 54. Statuta Osnovne škole grofa Janka Draškovića Klenovnik 

(KLASA: 012-03/08-62 URBROJ:2186-015-28-08  od  23.10.2008. godine),  

 

 

ODLUKU o utvrđivanju kriterija za određivanje 

ciljne skupine za prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog 

 prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“  

(školska godina 2017.-2018.) 

 

I. 

 

 Odlukom o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na 

otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za 

djecu u riziku od siromaštva“ (školska godina 2017.-2018.)“ (u daljnjem tekstu: Odluka)   

iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)  kojeg je objavilo 

Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku, utvrđuju se kriteriji za 

utvrđivanje prava na uključenje u prijavu projekta te time oslobođenja od plaćanja 

školske kuhinje u slučaju pozitivne odluke o prihvaćanju projektnog prijedloga. 

 

II. 

Učenici koji se mogu uključiti u prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog 

prijedloga trebaju zadovoljiti uvjet da su njegovi roditelji, posvojitelji ili skrbnici korisnici 

doplatka za djecu.  

  

II. 

 

 Za ostvarivanje prava iz točke I. ove Odluke roditelji, posvojitelji ili skrbnici učenika 

trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: 

1.  molbu odnosno zahtjev za oslobođenje učenika od plaćanja školske kuhinje u 

školskoj godini 2017./18.,  

2. presliku Rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu. 

 

Rok za dostavu molbe odnosno zahtjeva za oslobođenje učenika od plaćanja školske 

kuhinje treba dostaviti najkasnije do 21.09.2017. godine. 

Molbe odnosno zahtjevi za oslobađanje od plaćanja školske kuhinje koji su 

zaprimljeni nakon proteka roka iz stavka 2. ove točke ili su nepotpuni neće se moći uključiti u 

projektnu prijavu. 
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III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i 

stranici Škole. 

 

 

 Ad.5. 

 

 Gospođa Sanja Kukec upoznala je nazočne da su se roditelji iz nekoliko razreda 

požalili da djeca ne mogu do pitke vode u   školsku kuhinju.  

Gospodin ravnatelj odgovorio joj je da  pitke vode ima i na WC-ima jer u kuhinju  djeca smiju 

ulaziti samo za vrijeme podjele obroka. Djeca mogu donijeti punu bočicu od kuće ili ju 

napuniti u školi, a čuvati ih  mogu u garderobnim ormarićima. 

U diskusiji su sudjelovali svi članovi koji su podržali pojašnjenje ravnatelja¸. 
 

 

 

Ostalih pitanja nije bilo i sastanak je završen u 18 sati i 30 minuta. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Sanda Golub   

  

 

 

  


