
                                                                                                                                                                                                                                   
23. ZAPISNIK 

 

   Sa  sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik održane  5.9.2018. 

godine s početkom u 16,00  sati u prostorijama škole. 

      Nazočni: Sanja Kukec, Štefica Oštarjaš, Marija Konjević, Josipa Polančec Štimec i Martina Juriša 

Odsutni: Nedjeljko Gladović i Tatjana Kolačko 

      Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić   

Zapisnik vodi: Martina Gosarić Peašinović 

Predsjednica, gospođa Marija Konjević  pozdravila je nazočne, konstatirala  da sjednici prisustvuje 

većina članova Školskog odbora,  te predlaže slijedeći:  

 

D n e v n i   r e d  

 

 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa sjednice Školskog odbora  od 5.7.2018. godine 

2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u 

razvoju na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./19. 

3. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učitelja glazbene kulture na neodređeno 

vrijeme 16 sati tjedno 

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učitelja fizike na neodređeno vrijeme 12 sati 

tjedno 

5. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos kuharice na neodređeno vrijeme 10 sati tjedno 

6. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos tajnika škole na određeno vrijeme, do povratka 

radnice na posao 

7. Izmjene i dopune Financijskog plana OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik za 2018. godinu 

8. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka 

9. Donošenje Odluke 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« (šk. god. 2018./19.).  

10. Pitanja i prijedlozi   

 
Napomena: Na prijedlog predsjednice ŠO gospođe Marije Konjević dnevni red je dopunjen 

točkom 9. Donošenje odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na 

otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga »Osiguravnje školske prehrane za djecu u 

riziku od siromaštva« (školska godina 2018./19.). 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

   Ad. l. 

 Zapisnik sa sjednice od  5.7.2018. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez primjedbi 

jednoglasno je usvojen. 

 

  Ad. 2. 

Gospodin ravnatelj upoznao je nazočne s natječajima za primanje u radni odnos, te pristiglim 

zamolbama. Nadalje, gospodin ravnatelj predlaže zapošljavanje Antonije Kranjčec za pomoćnika u 

nastavi, obzirom da je gospođa priložila potvrdu da je dijete hrvatskog branitelja, te sa istom ostvaruje 

zakonsku prednost pred ostalim kandidatima. Svi članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju ravnateljev 

prijedlog. 

 

Ad.3. 

 Gospodin ravnatelj obrazlaže razloge izbora gđe Maje Vočanec za učiteljicu glazbene kulture. 

U svibnju 2018. godine dogovor sa gđom Vočanec da prijeđe iz oš Kamenica u oš Klenovnik obzirom 

da ima odgovarajuće radno iskustvo, te u bližoj okolici nema stručnjaka. ŠO je jednoglasno usvojio 

ravnateljev prijedlog. 
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Ad.4. 

 Gospodin ravnatelj predlaže zapošljavanje Ivice Trtinjaka na radnom mjestu učitelja fizike. 

Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u 

Varaždinske županije i Sindikata hrvatskih učitelja donijelo je Odluku o prednosti pri zapošljavanju 

gore navedenog učitelja. Svi članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju ravnateljev prijedlog. 

 

 

Ad.5. 

 Nadalje, ravnatelj predlaže zapošljavanje gospođe Slave Brlečić na radno mjesto kuharice na 

deset sati tjedno, obzirom da je Ministarstvo radi uvođenja toplog mliječnog obroka donijelo 

odobrenje za istu. 

Na natječaj se prijavila i gospođa Anica Hutinski – kuharica po struci. Ravnatelj je kontaktirao 

gospođu Hutinski, no njoj nije odgovaralo nepuno radno vrijeme što je ravnatelj dokazao SMS 

porukom koju mu je poslala gospođa Hutinski.  Svi članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju ravnateljev 

prijedlog. 

 

Ad.6. Temeljem natječaja za radno mjesto tajnika škole na određeno vrijem do povratka radnice s 

bolovanja pristiglo je deset molbi, od kojih jedna kandidatkinja ne ispunjava uvjete iz natječaja.     

Ravnatelj predlaže gospođu Martinu Gosarić Peašinović, diplomiranu pravnicu. Svi članovi ŠO 

jednoglasno prihvaćaju ravnateljev prijedlog.   

 

Ad.7. Vezano na izmjene i dopune financijskog plana OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik za 2018. 

godinu, ravnatelj obrazlaže da se svake godine smanjuju sredstva u Županijskom proračunu. 

Financijski plan je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.8. Ravnatelj obrazlaže donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, obzirom da škola koristi 

podatke učenika, njihovih roditelja, te kako se postupa s istima. 

U Školi će se imenovati službenik za zaštitu osobnih podataka, te o tome obavijestiti Agenciju za 

zaštitu osobnih podataka. 

ŠO je jednoglasno prihvatio ravnateljev prijedlog za donošenje istog. 

 

Ad.9. Ravnatelj predlaže donošenje Odluke 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 2018./2019.) Prijedlog za donošenje Odluke jednoglasno 

prihvaćen. 

 

Ad.10. Pod točkom pitanja i prijedlozi bilo je riječi o popunjavanju radnog mjesta učiteljice likovne 

kulture, obzirom da je Dora Bakek, koja je bila na zamjeni otišla u drugu školu, a učiteljica likovne 

kulture Ana Šoštarić Ježek je na neplaćenom dopustu. 

 

-dovršeno u 17.03 sati- 

 

 

   Zapisničar:                                                                                       Predsjednik: 

   Martina Gosarić Peašinović                                                           Marija Konjević   


