REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-86
Popovača, 15. rujna 2017.

ZAPISNIK
6. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane 15. rujna
2017., u 1230 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Krunoslav Božićek (4)
Odsutni: Ivica Radman , Antonija Dolenčić i Marija Jozić (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Tamara Đurđević Filipović – sindikalni
povjerenik SHU
Zapisnik vodi: Maja Odak – 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 5. sjednice Školskog odbora održane 5. rujna 2017.;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme, do 60 dana:
2.1. Anita Vučinovec – na radnom mjestu učiteljice njemačkog jezika (zamjena za
Kristinu Kardaš do njezinog povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta), na određeno,
puno radno vrijeme, do okončanja natječajnog postupka;
2.2. Marija Brlek – na radnom mjestu učiteljice razredne nastave, na određeno, puno
radno vrijeme do povratka Renate Jambrešić s bolovanja na rad;
2.3. Ivana Tomac – na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno
radno vrijeme do povratka Zdenke Uroda s bolovanja na rad;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno
vrijeme temeljem Uputnice Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji:
3.1. Andrea Malović – na radnom mjestu učiteljice hrvatskoga jezika, na neodređeno,
nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku godine
dana od dana zapošljavanja.
Donošenje odluke o davanju u zakup školske športske dvorane na besplatno korištenje:
4.1. Odbojkaškom klubu „Popovača“;
4.2. ŠRK „Moslavac“ Popovača
Razno.
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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
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 5. rujna 2017.
AD 2.

Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
2.1. Obzirom učiteljica njemačkog jezika Kristina Kardaš koristi svoje zakonsko pravo
na rodiljni/roditeljski dopust upražnjeno je mjesto učiteljice njemačkog jezika, a na kojemu je
odlukom ravnatelja, temeljem ugovora o radu do 15 dana, zaposlena Anita Vučinovec.
Ravnatelj traži prethodnu suglasnost na zapošljavanje do 60 dana, odnosno do
okončanja natječajnog postupka koji će se raspisati u narednim danima.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

II.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Anitom Vučinovec na radnom
mjestu učiteljice njemačkog jezika, na određeno, puno radno vrijeme jer
obavljanje poslova ne trpi odgodu, do okončanja postupka natječaja, ali ne dulje
od 60 dana.
Ugovor o radu sklopit će se s 16. rujna 2017.

2.2. Obzirom je učiteljica razredne nastave Renata Jambrešić na bolovanju, bilo je
potrebno organizirati zamjenu, te je također odlukom ravnatelja, temeljem ugovora o radu na
15 dana, zaposlena Marija Brlek. Kako je tih 15 dana prošlo, a Renata Jambrešić se nije vratila
s bolovanja na rad, ravnatelj predlaže Školskom odboru Mariju Brlek zaposliti do 60 dana,
odnosno do povratka radnice Renate Jambrešić.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

II.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijom Brlek na radnom
mjestu učiteljice razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, do
povratka Renate Jambrešić s bolovanja na rad, ali ne dulje od 60 dana.
Ugovor o radu sklopit će se s 16. rujnom 2017.
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2.3. Obzirom je učiteljica engleskog jezika Zdenka Uroda na bolovanju, bilo je
potrebno osigurati zamjenu, te je ugovorom o radu na 15 dana, odlukom ravnatelja, zaposlena
Ivana Tomac. Ravnatelj traži predlaže nastavak radnog odnosa do 60 dana, ukoliko se učiteljica
Zdenka Uroda do isteka tih 15 dana ne vrati s bolovanja na rad.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU

I.

II.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Tomac na radnom
mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, do
povratka Zdenke Uroda s bolovanja na rad, ali ne dulje od 60 dana.
Ugovor o radu sklopit će se 21. rujna 2017. ukoliko se do tada Zdenka Uroda ne
vrati s bolovanja na rad.

AD 3.
3.1. Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Treća točka dnevnog reda odnosi se na davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje
radnog odnosa na neodređeno, nepuno, radno vrijeme na radnom mjestu učiteljice hrvatskoga
jezika s Andreom Malović koja je putem Uputnice poslana od strane Ureda državne uprave
Sisačko-moslavačke županije (Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove). U tom slučaju
radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja te ne treba odobrenje
Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, no potrebna je
prethodna suglasnost školskog odbora.
Andrea Malović upućena je nakon što je Osnovna škola Popovača zatražila suglasnost
za raspisivanje natječaja na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.
Ugovor o radu sklopljen je 1. rujna 2017., uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku
godine dana od dana zapošljavanja, u suprotnom joj prestaje radni odnos po sili zakona i to
istekom posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
Ravnatelj predlaže Školskom odboru dati suglasnost.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

II.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Andreom Malović
na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od dvadeset (20) sati tjedno pod uvjetom da radnica u roku od godine
dana od dana zasnivanja radnog odnosa položi stručni ispit.
Ugovor o radu smatra se sklopljenim 1. rujna 2017. godine.

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
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4.1. Odbojkaški klub „Popovača“, zastupan po predsjedniku kluba Damiru Štimcu,
poslao je 4. rujna 2017. zamolbu za korištenje dvorane. Damir Štimac obavještava da je
osnovan Odbojkaški klub „Popovača“ koji djeluje na području Grada Popovače. Također
navodi da isti nema prostor za održavanje treninga sa zainteresiranim korisnicima kojih ima
puno, a koji su ujedno i učenici Osnovne škole Popovača te predlaže da se u tu svrhu koristi
školska športska dvorana u slobodnim terminima.
4.2. ŠRK „Moslavac“, zastupan po predsjedniku udruge Vladimiru Kocetu, poslao je
14. rujna 2017. zamolbu za privremeno besplatno korištenje školske športske dvorane OŠ
Popovača za natjecateljsku sezonu 2017./2018., a za organiziranje i održavanje svih natjecanja
kroz sezonu. Obzirom je djelatnost kluba vezana isključivo na rad u dvorani te zbog brojnosti
djece polaznika OŠ Popovača i uspjeha i promoviranje imena škole mole da im se omogući
korištenje prostora školske športske dvorane bez naknade.
Ravnatelj sve gore navedeno opravdava činjenicom da Grad Popovača puno daje i ulaže
u Školu (financira prehranu učenika, školu plivanja, školski sportski klub, tehničku grupu,
kapitalna ulaganja) te bi bilo u redu omogućiti klubovima koje financira Grad Popovača
besplatno korištenje dvorane uz uvjet popravka i nadoknađivanja iznosa štete koja bi
eventualno nastala njezinom uporabom, a njihovom krivnjom. Ugovori koji bi se sklopili s
klubovima bili bi na određeno vrijeme, odnosno do kraja školske godine 2017./2018.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja.
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
o davanju prostora školske dvorane na besplatno korištenje
I.

Daje se na besplatno korištenje sportska dvorana Osnovne škole Popovača,
Vinogradska 15, Popovača:
- Športskom rukometnom klubu „Moslavac“ i
- Odbojkaškom klubu „Popovača“.

II.

Sportska dvorana Osnovne škole Popovača daje se ne besplatno korištenje na
određeno vrijeme od godine dana i to od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.
godine prema dogovorenim terminima.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora Zvjezdana Martinec navodi, a vezano uz učestale
prigovore učitelja razredne nastave, Dražena Čukelja, da je u više navrata pokušao riješiti
„probleme“ vezane uz školu plivanja, kako navedeno nije istina jer proučavajući zapisnike
školskog odbora unazad godinu i pol dana, što potvrđuje tajnica škole Maja Odak koja je na
sjednicama sudjelovala kao zapisničar, a prije toga ravnatelj Dražen Mlakar vezano od početka
njegovog mandata, nije naišla niti na jednu točku dnevnog reda koja bi se odnosila na
„probleme“ vezane uz školu plivanja, a isti je bio član školskog odbora te je imao pravo prema
čl. 36. Statuta Osnovne škole Popovača podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima
raspravlja i odlučuje na sjednicama. Iz svega navedenog ne vidi zašto se „problem“ oko škole
plivanja pojavio baš sad, unazad dva mjeseca, a kako je započeo mandat novom sastavu
Školskog odbora.
Ravnatelj Dražen Mlakar navodi da je škola plivanja specifičan obvezujući oblik
nastave tjelesne i zdravstvene kulture koji se ostvaruje s učenicima drugoga ili trećega razreda
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osnovne škole te hoće li netko imati „dugačak“ ili „kratak“ vikend zbog obaveze pratnje djece
u Sisak ponedjeljkom i utorkom ne vidi kao problem.
Na upit člana školskog odbora, Krunoslava Božićeka, koja je razlika između
izvanučioničke nastave te izvanškolske i izvannastavne aktivnosti, ravnatelj Dražen Mlakar
navodi definicije kako slijedi:
- Izvanučionička nastava – oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih
programskih sadržaja izvan školske ustanove u koju spadaju školski izleti, školske
ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi.
- Izvanškolska aktivnost - izvodi se u slobodno vrijeme učenika i učenici se za njih
opredjeljuju prema svojoj želji, npr. rukomet, odbojka, karate…
- Izvannastavna aktivnost - integrirani su dio odgojno-obrazovne strukture škole, a
obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u
organizaciji škole i u njenim prostorijama, npr. dramska, knjižničari, lidrano…
Ravnatelj Dražen Mlakar također upozorava članove školskog odbora, a zbog
osjetljivosti pojedinih točaka koje ponekad znaju biti na dnevnom redu, da materijale koji
se dostavljju putem elektroničke pošte zadrže samo sa sebe odnosno da se isti ne prosljeđuju
dalje. Podacima sa statusom povjerljivosti smatraju se podaci tajnost kojih proistječe iz potrebe
zaštite prava radnika i učenika Škole i koji su zakonom, općim aktima Škole ili odlukom
nadležnog tijela doneseni na temelju drugih propisa te proglašeni povjerljivima. Ne dopušta se
otkrivanje povjerljivih podataka drugim članovima Škole kao ni bilo kojoj drugoj strani osim
ako je takvo razotkrivanje dio uobičajenog obavljanja posla u Školi ili ako postoji zakonska ili
profesionalna obveza da se takve informacije objave.
Sjednica je privedena kraju u 1315 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Maja Odak

_______________________
Zvjezdana Martinec
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