REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-77
Popovača, 29. rujna 2017.

ZAPISNIK
4. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane 29. rujna
2017., u 1200 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Marija Jozić, Ivica Radman (5)
Odsutni: Krunoslav Božićek i Antonija Dolenčić (2)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dražen Čukelj – sindikalni povjerenik
Sindikata Preporod
Zapisnik vodi: Maja Relić – tajnica Škole
Zvjezdana Martinec, predsjednica Školskog odbora Osnovne škole Popovača, pozdravila
je sve nazočne i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog
odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke, predložila je usvajanje:

DNEVNOG REDA
1.
2.
3.
4.

5.

Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Školskog odbora održane 7. srpnja 2017.;
Verifikacija mandata člana Školskog odbora imenovanog od strane osnivača;
Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme (do kraja
nastavne godine 2017./2018.) pomoćnika u nastavi – 3 izvršitelja.
Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme, do 60
dana:
4.1 Ivana Žilić – na određeno, puno radno vrijeme, do okončanja natječajnog postupka
po dobivanju suglasnosti Ureda državne uprave Sisačko – moslavačke županije.
Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
1

Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 7. srpnja 2017.

AD 2.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec,
upoznala je nazočne da je:
- Župan Sisačko – moslavačke županije dana 18. srpnja 2017. donio je Rješenje o imenovanju
članova Školskog odbora Osnovne škole Popovača (KLASA:602-01/17-01/24, URBROJ:
2176/01-02-17-14) kojim je u Školski odbor imenovan:
- Ivica Radman,

Sukladno članku 33. stavak 1. Statuta škole, predsjedavateljica sjednice izvršila je
provjeru identiteta članova Školskog odbora uvidom u osobne iskaznice, čime je mandat
imenovanog člana verificiran odnosno potvrđen te traje četiri godine i to od dana kostituiranja
Školskog odbora do zaključno 12. lipnja 2021.
AD.3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Na zahtjev Sisačko – moslavačke županije, a temeljem Programa projekta „Zajedno do
obrazovanja“ , Osnovna škola Popovača je 18. kolovoza do 26. kolovoza 2017. imala raspisan
natječaj za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama i to za ukupno tri (3) pomoćnika u nastavi
na određeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset i četiri (24) sata tjedno.
Na natječaj se javilo 15 kandidata među kojima ravnatelj predlaže:
1. Vericu Pranjić za učenicu A. B.
2. Dragicu Slovic za učenika L. M. i
3. Andreu Dečman ua učenicu I. C.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Vericom Pranjić,
Dragicom Slovic i Andreom Dečman na radnom mjestu pomoćnika u nastavi, na
određeno, nepuno radno vrijeme od dvadeset i četiri (24) sata tjedno do kraja
nastavne godine 2017./2018.

II.

Ugovori o radu sklopit će se 4. rujna 2017. godine.

AD 4.
dsjednica školskog odbora daje riječ ravnatelju Draženu Mlakaru.
Kako još nije dobivena suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja nije se mogao
provesti javni natječaj za radno mjesto domara na neodređeno, puno radno vrijeme iz kojeg
razloga ravnatelj predlaže Ivanu Žilić zaposliti na razdoblje do 60 dana tj. do okončanja postupka
natječaja po dobivanju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i suglasnosti Ureda
državne uprave u županiji.
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Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena
Školski odbor donosi:
ODLUKU
I. Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Žilić na radnom
mjestu domara, na određeno, puno radno vrijeme.
II. Ugovor o radu će se sklopiti s 5. rujnom 2017. godine.
AD 5.
Ravnatelj Dražen Mlakar ukratko je upoznao članove Školskog odbora s radovima koji
se trenutno odvijaju u Školi.
Članica Školskog odbora Marija Jozić, postavila je pitanje vezano uz otvaranje nove
škole.
Predsjednica školskog odbora Zvjezdana Martinec naglasila je da je za pohvalu Osnovnoj
školi Popovača što je i ove godine ušla u Microsoft Showcase Schools program na čijem je
popisu i šest njezinih učitelja i to Darko Rakić, Maja Loina, Dunja Mijović, Manuela Kujundžić,
Zvijezdana Žigolić Južvak i Zvjezdana Martinec.
Sjednica je privedena kraju u 1245 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Maja Odak

_______________________
Zvjezdana Martinec
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