REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-64
Popovača, 13. lipnja 2017.

ZAPISNIK
S prve - konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača održane dana 13.
lipnja 2017. godine u prostoriji ureda ravnatelja škole.
Nazočni članovi Školskog odbora:
Zvjezdana Martinec, predstavnica nastavničkog vijeća
Darko Rakić, predstavnik nastavničkog vijeća
Maja Loina, predstavnica radnika
Marija Jozoć, predstavnica roditelja
Odsutni članovi Školskog odbora: predstavnici osnivača (3) iz razloga što još nije dostavljeno
Rješenje o imenovanju od strane osnvača.
Ostali nazočni:
1. Dražen Mlakar, ravnatelj škole
2. Maja Relić, tajnica škole
3. Dražen Čukelj, sindikalni povjerenik sindikata Preporod
Započeto u 12:30 sati.

DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg člana Školskog odbora – najstariji član,
2. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima,
3. Verifikacija mandata članova Školskog odbora,
4. Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Školskog odbora,
5. Davanje prethodne suglasnosti na zapošljavanje do 60 dana:
5.1. Maja Pujić – na određeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto spremačice i
pomoćne kuharice u PŠ Voloder, do povratka Marice Žnajder na rad, no ne duže od 60 dana;
6. Donošenje Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
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AD.1.

Sukladno članku 31. stavak 1. Statuta Osnovne škole Popovača gospođa Zvjezdana
Martinec, kao najstariji član Školskog odbora predsjedava prvoj - konstituirajućoj sjednici. Uz
pozdrav nazočnima gospođa Zvjezdana Martinec otvara sjednicu, potvrđuje da je istoj od
sedam nazočno četiri člana čime postoji kvorum za pravovaljani rad.
AD 2.

Po ovom točkom dnevnog reda predsjedavateljica sjednice, Zvjezdana Martinec, upoznala je
nazočne da je:
- Učiteljsko vijeće Osnovne školke Popovača, dana 17. svibnja 2017. godine provelo
je postupak izbora za člana Školskog odbora te su temeljem konačnih rezultata
(KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-44) iz reda učitelja i stručnih
suradnika u Školski odbor izabrani Zvjezdana Martinec, iz Popovače, Trnovka 21
A, OIB: 32540582860 učiteljica matematike i Darko Rakić, iz Petrovca, Petrovac
88, OIB: 57359690243, učitelj informatike.
- Vijeće roditelja Osnovne škole Popovača, dana 17. svibnja 2017. godine provelo je
postupak izbora za člana Školskog odbora te je temeljem konačnih rezultata
(KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-49) iz reda roditelja u Školski
odbor izabrana Jozić Marija, iz Popovače, Sisačka 150, OIB: 40773269834,
policijska službenica.
- Radničko vijeće Osnovne škole Popovača dana 6. lipnja 2017. godine donijelo
Odluku o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Popovača, iz reda
radnika škole (KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-62), kojom je u
Školski odbor imenovana Maja Loina, iz Popovače, Sisačka 158, OIB:
02885605683, učiteljica matematike.
- Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije još nije dostavila Rješenje o
imenovanju predstavnika od strane osnivača.
AD.3.
Pod ovom točkom dnevnog reda, a sukladno članku 33. stavak 1. Statuta škole,
predsjedavateljica sjednice izvršila je provjeru identiteta članova Školskog odbora uvidom u
osobne iskaznice, čime je mandat imenovanih članova verificiran odnosno potvrđen te traje
četiri godine odnosno do zaključno s 12. lipnja 2021. godine.
AD.4.
Pod ovom točkom dnevnog reda pristupilo se postupku izbora predsjednika Školskog
odbora te je Zvjezdan Martinec, predsjedavateljica sjednice, zamolila nazočne da predlože
kandidate za predsjednika Školskog odbora.
Maja Loina za predsjednika Školskog odbora predlaže gospođu Zvjezdanu Martinec
predstavnicu učitelja.
Kako više nije bilo kandidata za predsjednicu Školskog odbora, a gospođa Zvjezdana
Martinec je prihvatila kandidaturu, pristupilo se javnom glasovanju, dizanjem ruku ZA ili
PROTIV, a sukladno članku 34. Statuta škole.
Za gospođu Zvjezdanu Martinec glasovalo je četiri člana Školskog odbora, protiv nije
glasovao nitko od članova Školskog odbora.

2

Slijedom rečenog Školski odbor je donio
ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA
I. Gospođa Zvjezdana Martinec, iz Popovače, Trnovka 21 A, OIB: 32540582860, imenuje
se predsjednicom Školskog odbora Osnovne škole Popovača, na mandatno razdoblje od četiri
godine, počevši od dana 13. lipnja 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.
Novoimenovana predsjednica Školskog odbora, gospođa Zvjezdana Martinec, zahvalila se
na ukazanom povjerenju te je preuzela vođenje sjednice sukladno stavku 3. članka 34. Statuta
škole.
Pod ovom točkom dnevnog reda pristupilo se postupku izbora zamjenika predsjednika
Školskog odbora Osnovne škole Popovača.
Zvjezdana Martinec predsjednica Školskog odbora zamolila je nazočne da predlože
kandidate za zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Gospođa Maja Loina predlaže Darka Rakića, predstavnika učitelja.
Kako više nije bilo kandidata za zamjenika predsjednika Školskog odbora, a gospodin
Darko Rakić je prihvato kandidaturu, pristupilo se javnom glasovanju, dizanjem ruku ZA ili
PROTIV, a sukladno članku 34. Statuta škole.
Za gospodina Darka Rakića glasovalo je četiri člana Školskog odbora, protiv nije glasao
nitko od članova Školskog odbora.
Slijedom rečenog Školski odbor je donio
ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENICE PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA
I. Gospodin Darko Rakić iz Petrovca, Petrovac 88, OIB: 57359690243, predstavnik učitelja,
imenuje se zamjenikom predsjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača na mandatno
razdoblje od četiri godine, počevši od dana 13. lipnja 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.
Donijete odluke sačinit će se kao pojedinačni akti.
Sastavni dio ovog zapisnika čine:
1. Zapisnik o konačnim rezultatima za izbor člana Školskog odbora Osnovne škole
Popovača iz reda radnika škole (KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-61)
od 6. lipnja 2017. godine),
2. Zapisnik o konačnim rezultatima za izbor člana Školskog odbora Osnovne škole
Popovača iz reda nastavnika i stručnih suradnika (KLASA: 602-02/17-08/01;
URBROJ: 2176-32-17-45 od 17. svibnja 2017. godine),
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3. Zapisnik o konačnim rezultatima za izbor člana Školskog odbora Osnovne škole
Popovača iz reda roditelja (KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-48 od
17. svibnja 2017. godine)
AD 5.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ Draženu Mlakaru.
Obzirom je istekao ugovor o radu odlukom ravnatelja na 15 dana, potrebna je daljnja
suglasnost Školskog odbora za nastavkom radnog odnosa s Majom Pujić na određeno, puno
radno vrijeme do povratka Marice Žnajder na rad.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Majom Pujić na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Voloder, na određeno, puno radno
vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, ali ne dulje od 60 dana.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 14. lipnja 2017.

AD 6.
Predsjednica Školskog odbora iznosi da nakon što je sukladno čl. 58. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi o Etičkom kodeksu održana rasprava na vijeću učitelja
1. veljače 2017., vijeću roditelja 17. svibnja 2017. i vijeću učenika 22. svibnja 2017., potrebno
je isti od strane Školskog odbora usvojiti. Etičkog povjerenika tj. ovlaštenu osobu za
zaprimanje i rješavanje pritužbi imenuje ravnatelj.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Usvaja se Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovnih djelatnosti.

II.

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovnih djelatnosti stupa na
snagu danom objave na oglasnoj ploči Osnovne škole Popovača.

AD 7.
Gospođa Marija Jozić, članica Školskog odbora ispred vijeća roditelja izložila je
nekoliko problema roditelja i učitelja, a vezano uz školu plivanja koju su učenici svih trećih
razreda Osnovne škole Popovača obvezni pohađati tijekom školske godine. Pitanja su bila
vezana uz to da li učiteljima treba putni nalog kada idu u Sisak, problem sušenja kose,
prisustvovanja učitelja na bazenu te promjena termina odlaska na plivanje s ponedjeljka na
utorak jer većini roditelja ponedjeljak ne paše. Gospođa Marija Jozić također je postavila i
pitanje vezano uz blato koje se nakuplja pored škole kada padne kiša. Na pitanja koja je
postavila, ravnatelj Osnovne škole Popovača Dražen Mlakar joj je odgovarao redom kako su
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bila postavljana uz napomenu predsjednice Školskog odbora da to nisu teme za Školski odbor
te da bi se iste trebale rješavati na Vijeću roditelja, Vijeću učitelja te roditeljskom sastanku
pojedinog razreda, a na kojemu bi bilo dobro da prisustvuje i ravnatelj. Isto tako napomenula je
da bi trebali biti sretni što kao Škola imamo uopće tu mogućnost koju mnogi nemaju, a to je da
nam Grad Popovača plaća školu plivanja te da se djeca u sklopu nastave tjelesnog i
zdravstvenog odgoja nauče plivati pod nadzorom stručne osobe.

Sjednica je privedena kraju u 12:55 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Maja Relić

_______________________
Zvjezdana Martinec
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