
                                                                                                                                                                                                                                   
19. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane  22.3.2018. 

godine s početkom u 13,30 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni: Sanja Kukec, Tatjana  Kolačko, Nedjeljko  Gladović,  Štefica Oštarjaš, Marija Konjević i  

Sanda Golub 

Odsutni: Martina Juriša 

      Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić   

Zapisnik vodi: Marija Kralj 

Zamjenica predsjednice, gopođa Marija Konjević  pozdravila je nazočne, konstatirala  da sjednici 

prisustvuje većina članova Školskog odbora. Predložila  je:  

 

D n e v n i   r e d  

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa sjednice Školskog odbora  od 9.3.2018. godine  
2. Verifikacija mandata  člana Školskog odbora iz reda Vijeća učitelja i izbor  

predsjednika Školskog odbora 

3. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učitelja matematike i fizike 

4. Pitanja i prijedlozi    
Predloženi dnevni red jednoglasno je  usvojen. 

 

   Ad. l. 

 Zapisnik sa sjednice od  9.3.2018. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez primjedbi 

jednoglasno je usvojen. 

 

  Ad. 2. 

- Gospođa Konjević upoznala je nazočne da je  Vijeće učitelja 20.3.2018. godine provelo 

izbore za jednog člana školskog odbora,  umjesto Sande Golub. Od ukupno  28 učitelja i str. suradnika 

na biračkom  spisku izborima je nazočilo 18. Većinom od 17 glasova izabrana je 

 Josipa Polančec Štimec  - Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 3. 

- za predsjednika Školskog odbora predložena je     Marija Konjević 

- za zamjenika predsjednika Školskog odbora predložene su: Josipa Polančec Štimec i 

Tatjana Kolačko 

Školski odbor donosi  jednoglasnu: 

ODLUKU: Za predsjednika Školskog odbora jednoglasno je  izabrana Marija  Konjević 

                    Za zamjenika predsjednika Školskog odbora  jednoglasno je izabrana Josipa Polančec 

Štimec 

Ad.3. 

 Gospodin ravnatelj upoznao je nazočne da su na raspisani natječaj za učitelje  matematike i 

fizike  stigle po jedna molba za svaki predmet. Ravnatelj predlaže  Šklskom odboru da mu da 

suglasnost za zapošljavanje: 

-  Davorke Gal, dipl. učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz matematike, na radno 

mjesto učitelja matematike u stalni radni odnos s punim  radnim vremenom. 

- Kristine Kišiček, magistre primarnog obrazovanja na radno mjesto učitelja fizike, nepuno radno 

vrijeme, 8 sati tjedno do popune radnog mijesta natječajem. 

 Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:daje se suglasnost za primanje u radni odnos Davorke Gal i Kristine Kišiček 

                   Radnice će započeti raditi 26.3.2018. 

Ad.4. 

            Gospodin ravnatelj upoznao je nazočne da  je  danas Svjetski dan voda, a ujedno i  Eko dan 

naše škole na temu Kakvu vodu pijemo. U Školi su organizirane radionice na teme: Kakvu vodu 

pijemo i Zašto svaka voda  nije pitka voda,  koje  će učenicima  prezentirani stručnjaci iz geotehničkog 

fakulteta u Varaždinu. 

 Ravnatelj je upoznao nazočne s planom proširenja školske kuhinje i blagovaonice, za koju će 

sredstva   osigurati Županija. 
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 Ravnatelj je čestitao gospođi Konjević  Mariji  i Polančec Štimec  Josipi s željom za dobru i 

korektnu suradnju. 

Gospođa  Konjević zahvalila se na ukazanom povjerenju  

 

 

Sastanak je završen u 14,00 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Marija Konjević   


