
                                                                                                                                                                                                                                   

13. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane 

30.10.2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni: Sanja Kukec, Tatjana Kolačko, Nedeljko Gladović,  Štefica Oštarjaš, Marija 

Konjević i  Sanda Golub 

      Odsutni:-opravdano: Martina Juriša       

Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić  

Zapisnik vodi: Marija Kralj, tajnica 

Predsjednica, Sanda Golub pozdravila je nazočne, konstatirala  da sjednici prisustvuje većina 

članova Školskog odbora i predložila:  

 

D n e v n i   r e d  

uz dopunu 

dodaje se točka 3. koja glasi: Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učitelja 

njemačkog jezika 

točka 3 postaje točka 4. 

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa   sjednice Školskog odbora  od 28.9.2017. godine 

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Eko škole za  školsku 

2017./2018. godinu 

3. Suglasnost za primanje u radni odnos po raspisanom natječaju za:  

- učitelja razredne nastave 

- učitelja likovne kulture 

- učitelja tehničke kulture 

4. Pitanja i prijedlozi   
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je  usvojen. 
 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik sa sjednice od 28.9.2017. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez 

primjedbi jednoglasno je usvojen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Gospodin ravnatelj  upoznala je nazočne s prijedlogom Godišnjeg plana i programa 

rada Eko škole  za šk. g. 2017./2018., koji su predložili članovi Eko odbora. Naglasio je da se 

neke aktivnosti  nastavljaju, a neke su nove ( plastičnim čepovima do skupih lijekova, sadnice 

maćuhica ) 

 Nakon kraće diskusije Školski odbor donosi: 

ODLUKU: Usvaja  se Godišnji plan i program rada Eko škole za 2017./2018. školsku godinu. 

 

Ad.3. 

 

 Predsjednica, Sanda Golub obavijestila je Školski odbor o sporazumnom raskidu 

radnog odnosa učiteljice njemačkog jezika Anite Smrečki, te najavila potrebu za zamjenom. 

 Ravnatelj je pojasnio  nastalu situaciju. Predložio je Školskom odboru Anicu Kukec, 

dip. uč. razr. nast. s pojačanim programom iz njemačkog jezika koja radi pola radnog 

vremena u OŠ Donja Voća i pola u OŠ Bisag. Učiteljici je radi putovanja  povoljnije raditi u 

našoj školi i zatražila je sporazumni raskid radnog odnosa u OŠ Bisag. 
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Nakon kraće diskusije Školski odbor donosi jednoglasnu 

ODLUKU: Daje  se suglasnost ravnatelju, da na na radno mjesto učitelja njemačkog jezika, 

20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme  primi Anica Kukec, dipl. učit. razredne nastave s 

pojačanim programom iz njemačkog jezika. 

 

Ad. 4. 

 

Predsjednica je upoznala nazočne da su na raspisani natječaj za: 

- učitelja  razredne nastave stigle 23 molbe i sve zadovoljavaju uvjete natječaja 

- učitelja likovne kulture stiglo 5 molbi, od kojih 3 zadovoljavaju uvjete 

- učitelja tehničke kulture stigle 3 molbe i sve zadovoljavaju uvjete natječaja 

Ravnatelj je predložio da se: 

 na radno mjesto  učiteljice razredne nastave, zbog odlaska radnice u mirovinu, u stalni 

radni odnos primi Danijela Brezovec, magistra primarnog obrazovanja 

             na radno mjesto učiteljice likovne kulture,na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati 

tjedno, do povratka radnice na posao primi Dora Bakek, magistra likovne pedagogije 

             na radno mjesto učiteljice  tehničke kulture, na određeno vrijeme, 9 sati tjedno, do 

povratka radnice na posao primi Kristina Turkalj, ing. geotehnike s položenim ped. 

kompetencijama. 

 Nakon diskusije Školski odbor donosi jednoglasnu 

ODLUKU: daje se  suglasnost ravnatelju za primanje u radni odnos: 

                    Danijele Brezovec, magistre primarnog obrazovanja, na radno mjesto učiteljice 

razredne nastave  s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme 

                    Dore Bakek, magistre likovne pedagogije, na određeno nepuno radno vrijeme – 

11 sati tjedno, do povratka radnice na rad  

                    Kristine Turkalj, dipl. ing. geodezije  s položenim pedagoškim kompetencijama, 

na određeno nepuno radno vrijeme – 9 sati tjedno,  do povratka radnice na rad9       

 

 

 Ad.5. 

- Ravnatelj je pojasnio problem oko realizacije mliječnog obroka. Trenutno se sve  

provodi, međutim, dugoročno rješenje se mora pronaći.  Pokrenut je postupak za otvaranje 

novog radnog mjesta kuharice – 2 sata dnevno, zbog povećanja obima posla. Također,  

ukoliko  želimo is poštovati želju 60 % roditelja, očekuje se i odgovor Općine Klenovnik da 

se uključi u realizaciju projekta, financijskim sredstvima kojima bi se platila osoba za podjelu 

mliječnog obroka.  Isto bi se reguliralo ugovorom o djelu. 

- Gosp. ravnatelj je upoznao nazočne s planom promjene unutarnje stolarije. O tome  

je razgovarao s pročelnikom za društvene djelatnosti, a radovi bi se  proveli tijekom ljetnog 

perioda.  

 

  

Ostalih pitanja nije bilo i sastanak je završen u 18 sati i 55 minuta. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Sanda Golub   

  

 

 

  


