
25. ZAPISNIK 

Sa sjednice Školskog odbora OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik održane dana 30.10.2018. 

godine s početkom u 16.00 sati u prostorijama škole. 

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

Kukec. 

Odsutni: Martina Juriša i Josipa Polančec Štimec 

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 predložila sljedeći:  

Dnevni red 

1. Utvrđivanje Zapisnika sa sjednice Školskog odbora  od 27.09.2018. godine 

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

2018./2019. godinu 

3. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos pomoćnika u nastavi za šk.god. 

2018./2019. 

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učiteljice likovne kulture, 13 sati tjedno 

na određeno vrijeme, do povratka radnice na posao 

5. Pitanja i prijedlozi   

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad. l.  

Zapisnik sa sjednice od  27.9.2018. godine uz poziv je dostavljen  članovima i bez primjedbi 

jednoglasno je usvojen. 

Ad 2.  

Ravnatelj je predočio Školskom odboru godišnji plan i program rada Eko odbora. 

Godišnji plan i program rada Eko škole za 2018./2019. godinu jednoglasno je usvojen. 

Ad 3. 

Temeljem natječaja za radno mjesto pomoćnika u nastavi pristigla je jedna zamolba. 

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto primi Iva Kušteljega.  

Školski odbor je jednoglasno usvojio ravnateljev prijedlog. 



Ad 4. 

Temeljem natječaja za radno mjesto učiteljice likovne kulture pristigla je jedna zamolba. 

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto primi Maja Burek. 

Školski odbor je jednoglasno usvojio ravnateljev prijedlog. 

Ad 5.  

Gospođa Sanja Kukec postavila je pitanje vezano za tamburašku sekciju, dali će se nastaviti 

tradicija. 

Ravnatelj je odgovorio da kolegica Vočanec Maja, učiteljica glazbene kulture nije pokazala 

zanimanje za isto, te se izjasnila da preferira suvremeni vid glazbe. Ravnatelj izjavljuje da će 

još jednom razgovarati sa kolegicom,  te ako ona odbije će pitati Općinu Klenovnik dali je 

spremna financirati nekog iz KUD Klenovnik da bi vodio tamburašku sekciju. 

Nadalje, predsjednica ŠO gospođa Marija Konjević predlaže da se uvede plaćanje školske 

kuhinje putem uplatnica. Ravnatelj konstatira da će razgovarati sa računovođom o tom 

pitanju. 

-dovršeno u 16.30 sati- 

 

 

   Zapisničarka                                                                                    Predsjednica 

   Martina Gosarić Peašinović                                                           Marija Konjević   

 


