
                                                                                                                                                                                                                                   

5. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane 

12.4.2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni:Josip Polančec,   Željko Pintarić, Sanja Kukec, Štefica Oštarjaš, Marija Konjević 

i  Sanda Golub 

      Opravdano odsutan: Malden Križanec 

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  

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa   sjednice Školskog odbora  od 28.3.2017. godine 

2. Suglasnost o  primanju u radni odnos učitelja povijesti – 4 sata tjedno 

3. Razmatranje  i donošenje Kućnog reda  OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik 
4. Pitanja i prijedlozi   

          Predloženi  dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik  sa sjednice od 28.3.2017. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez 

primjedbi jednoglasno je prihvaćen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Predsjednica, Sanda Golub upoznala je nazočne s prijedlogom ravnatelja koji je donio 

na temelju čl. 114. stavka 1    Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  NN 

87. /2008., nakon razmotranja prispjelih  molbi  na raspisani natječaj objavljen  na mrežnoj 

stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj 

ploči OŠ grofa  Janka Draškovića Klenovnik   od 3.4.2017. godine za davanje suglasnosti  o 

primanju u radni odnos  učitelja povijesti. 

 

   ZA UČITELJA POVIJESTI 

 stigle su molbe: 

 

- ŽELJKO MARTAN                          -   mag.ed. povijesti i filozofije 

- PETRA SVETEC                               -  magistar edukacije povijesti 

- NATAŠA RADIKOVIĆ                    -  mag. edukacije povijesti 

- VALENTINA PRANJIĆ                    -  magistra ed. povijesti 

- MILENA BOLČEVIĆ                        -  prof. povijesti i dipl. povjesničar 

- DUŠAN KULAŠ                                -  profesor povijesti i filozofije 

- ŠUNČICA SEVER ČIŽIĆ                  - dipl. uč. razr. nast s pojač. pr, iz hrv. jezika 

- FILIP MARKUŠIĆ                             - magistar edukacije povijesti 

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto učitelja povijesti, 4 sata tjedno  u  stalni radni  

odnos primi ŽELJKO MARTAN,  magistar edukacije povijesti i filozofije 

 

Nakon kraće diskusije Školsdki odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:Daje se suglasnost za primanje  Željka Martana, magistra edukacije povijesti i 

filozofije,  u stalni radni odnos , 4 sata tjedno, na radno mjesto učitelja  povijesti 
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               Radnik  će  započeti  radom 14.4.2017. godine 

 

Ad.3. 

 

 O prijedlogu  Kućnog reda raspravljalo je na svojoj sjednici: Učiteljsko vijeće, Vijeće 

roditelja i Vijeće učenika 

 

 Gospođa Sanja  Kukec, predstavnik roditelja,  upoznala je nazočne s prijedlogom 

dopune stavka l.  čl. 15. koju su donijeli  roditelji na Vijeću roditelja. 

Točka se mijenja zarezom i dodaju riječi: nego moraju biti spremljeni u garderobni ormarić. 

 Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi školskog odbora i ravnatelj,  Školski 

odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:Donosi se Kućni red OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik s predloženom 

izmjenom u čl.15. 

   

 Ad.4. 

 

 Gospodin ravnatelj upoznao je nazočne 

        -  da je završeno instaliranje garderobnih ormarića, koji su nabavljeni uz  pomoć Općine 

i sponzora. 

Naglasio je da je u dogledno vrijeme potrebno urediti i hodnike – zidovi, pločice, vrata u 

učione, stubište…  

- 26.4.2017. je dan zamijene uloga, vrlo zahtjevan projekt. Pripreme  su vrlo  

opsežne i temeljite. Cilj projekta je da se učenici i njihovi  roditelji upoznaju s atmosferom u 

školi i načinom rada. 

 Gospodin Željko Pintarić upozorio je na  ponašanje prema  društvenoj imovini: 

- potrgani  koš na igralištu 

- uništena nova općinska kosilica 

Zaključak je  svih nazočnih da treba više paziti na imovinu, a isto tako da bi djeca  više 

trebala boraviti na otvorenom, a ne samo  sjediti  za računalom. 

 

 

Sastanak je završen u 18 sati i 20 minuta. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Sanda Golub   

  

 

 

  


