
                                                                                                                                                                                                                                   

13. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane 

4.12.2017. godine s početkom u 17 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni: Sanja Kukec, Tatjana Kolačko, Martina Juriša, Nedeljko Gladović,  Štefica 

Oštarjaš, Marija Konjević i  Sanda Golub 

      Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić  

Zapisnik vodi: Marija Kralj, tajnica 

Predsjednica, Sanda Golub pozdravila je nazočne, konstatirala  da sjednici prisustvuju svi 

članova Školskog odbora. Pojasnila je da je poziv  poslan kasno zbog točke 2, jer je 

defektologinja, gospođa Vlaisavljević u četvrtak – 30.11. išla na kontroli i  javila nam da se 

bolovanje produžuje.  Predložila  je:  

 

D n e v n i   r e d  

uz dopunu 

dodaje se točka 3. koja glasi: Informacije i donošenje odluke o  projektu Mliječni obrok 

točka 3 postaje točka 4. 

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa   sjednice Školskog odbora  od 30.10.2017. godine 

2. Suglasnost za primanje u radni odnos do 60 dana za radno mjesto  str. Suradnika - 

defektologa 

3. Pitanja i prijedlozi   
 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je  usvojen. 
 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik sa sjednice od 30.10.2017. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez 

primjedbi jednoglasno je usvojen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Predsjednica je  upoznala nazočne da je zbog  bolesti str. suradnice  - defektologinje 

ravnatelj na to radno mjesto u skladu sa Zakonom zaposlio do 15 dana Željka Martana, mag. 

ed. povijesti i filozofije, jer na zavodu nema  defektologa. 

 Gospodin ravnatelj predložio je Školskom odboru da se na to radno mjesto do 

povratka radnice  s bolovanja, a najdulje do 60 dana  primi  Željko Martan, koji već radi na 

tom radnom mjestu. 

 Školski odbor donosi  jednoglasnu: 

ODLUKU: Daje se suglasnost ravnatelju da na radno mjesto str. suradnika defektologa, 20 

sati tjedno  do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 60 dana primi Željko Martan. 

 

Ad.3. 

 Predsjednica, Sanda Golub upoznala je nazočne da  Općinsko vijeće nije pozitivno 

riješilo molbu Škole za pomoć u realizaciji projekta Mliječnog obroka, tj. financiranje osobe 

za podjelu obroka do rješenja zahtjeva za otvaranje novog radnog mjesta kuharice – 2 sata 

dnevno koji je upućen prema Ministarstvu. 

 Ravnatelj je pojasnio da Škola nema sredstava za  financiranje osobe za podjelu  

( ugovor o djelu ). Trenutno smo  u realizaciju Projekta krenuli preraspodjelom rada 

spremačica, što je neizvedivo za dulji period,  jer se radi o svakodnevnom radu. Također, 
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osoba koja je u doticaju s hranom mora položiti  Higijenski minimum i imati sanitarni 

pregled.  

 Ravnatelj predlaže da  se zbog gore navedenih razloga  Projekt mliječnog obroka 

ukine po završetku I. polugodišta. Ako dobijemo suglasnost za zapošljavanje  traženog kuhara 

projekt će se nastaviti. 

 Gospođa Sanja Kukec pojasnila je razloge odbijanja Općinskog vijeća. 

U diskusiji su  sudjelovali i ostali članovi, ravnatelj i tajnica. 

 Nakon diskusije Školski odbor  sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi 

ODLUKU:Projekt mliječnog obroka provodit će se do kraja I. polugodišta. Ako dobijemo 

suglasnost Ministarstva za otvaranje radnog mjesta kuharice Projekt će se nastaviti. 

 

Ad.4. 

 

          - Gosp. ravnatelj je upoznao nazočne da je proveden postupak za izradu unutarnje 

stolarije. Povjerenstvo u sastavu:Sanda Golub, Vesna Delaj Buhin i Saša Kralj pregledali su 

ponude i kao najpovoljniju ponudu obarali ponudu Srednje strukovne škole iz Varaždina u 

iznosu od 35.700,00 kn, s kojom je potpisan ugovor. Rok za izradu stolarije je 15.2.2018. 

godine, a postavit će ju domari. 

           - Gospodin ravnatelj upoznao je nazočne da će biti priredba za Dan sv. Nikole, a 

povodom Božićnih blagdana organizirat će se Božićni sajam prodajnog tipa, zamišljen kao 

druženje roditelja učitelja i djece. 

 U  diskusiju su se  uključili gospođa Kolačko Tatjana i gosp. Nedjeljko Gladović koji 

su predložili da se proizvodi koji ne budu prodani   ponude   prilikom održavanja  Koncerta.  

  

 

  

Ostalih pitanja nije bilo i sastanak je završen u 17 sati i 50 minuta. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Sanda Golub   

  

 

 

  


