REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/17-08/01
URBROJ: 2176-32-17-111
Popovača, 16. studenog 2017.

ZAPISNIK
10. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
16. studenog 2017., u 1245 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina i Ivica Radman (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Marija Jozić i Krunoslav Božićek (3)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – 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 (4), predložila je
usvajanje:

DNEVNOG REDA
1.
2.

3.

Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Školskog odbora održane 7. studenog 2017.;
Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme, do 60 dana:
- Ivana Tomac- na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika u OŠ Popovača te po
potrebi u područnim školama na određeno, puno radno vrijeme sa trajanjem do povratka
djelatnice Zdenke Urode s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
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
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Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 7. studenog 2017.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora, Zvjezdana Martinec daje riječ ravnatelju Draženu
Mlakaru.
Obzirom da uskoro ističe ugovor o radu odlukom ravnatelja na 15 dana, potrebna je
daljnja suglasnost Školskog odbora za nastavkom radnog odnosa s Ivanom Tomac na
određeno, puno radno vrijeme na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika u OŠ
Popovača i po potrebi u područnim školama i do povratka djelatnice Zdenke Urode s
bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana.
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 Ivanom Tomac na radnom mjestu
učiteljice engleskog jezika u OŠ Popovača, na određeno, puno radno vrijeme jer
obavljanje poslova ne trpi odgodu, ali ne dulje od 60 dana.
II. Ugovor o radu sklopit će se 21. studenog 2017.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora napominje da se 21. studenog putuje u Vukovar.
Pokrenuta je akcija za Socijalnu samoposlugu za Vukovar sa učenicima i učiteljima 8.
razreda.
Ravnatelj je od Školskog odbora zatražio suglasnost za provedbu postupka nabave
priključaka za traktor- kosilice i ralice.
Predsjednica Školskog odbora daje na glasanje prijedlog ravnatelja,
Odluka je jednoglasno usvojena.
Školski odbor donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka nabave priključaka- kosilica i ralica, a
sve u skladu sa glavom VI. i člankom 6. Pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 602-02/17-08/01, URBROJ:
2176-32-17-72.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Sjednica je privedena kraju u 1315 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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