REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-30
Popovača, 19. veljače 2018.

ZAPISNIK
18. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
19. veljače 2018., u 1300 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Ivica Radman, Marija Jozić (5)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božiček (2)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Dražen Čukelj- sindikalni povjerenik sindikata
„Preporod“
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 (5), predložila je nadopunu dnevnog reda i
usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 17. sjednice Školskog odbora održane 7. veljače 2018.;
2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno
vrijeme, do 60 dana:
Lucija Čihor – na radnom mjestu učiteljice razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme sa
trajanjem do povratka djelatnice Martine Klanjčić s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
3. Razno.
Nadopuna se odnosi na donošenje odluke i davanje prethodne suglasnosti o sudjelovanju u
eksperimentalnom programu „Škola za život“ koje provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Dnevni red i nadopuna dnevnog reda su jednoglasno usvojeni.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
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ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 7. veljače 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole. Martina Klanjčić učiteljica 2.
razreda u Područnoj školi Voloder je na bolovanju. Ravnatelj je ugovorom od 15 dana
zaposlio Luciju Čihor koja je u OŠ Popovača radila čitavu godinu i mijenjala Martinu
Tutić. Ona je vrlo svestrana djelatnica.Ravnatelj od Školskog odbora traži prethodnu
suglasnost za zapošljavanje Lucije Čihor na određeno, puno radno vrijeme i to do
povratka Martine Klanjčić s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana i ako bude potrebe
nakon dobivene suglasnosti Sisačko-moslavačke županije za raspisivanje natječaja.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Lucijom Čihor na radnom
mjestu učiteljice razredne nastave u Osnovnoj školi Popovača, PŠ Voloder na
određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice Martine Klanjčić s bolovanja,
ali ne duže od 60 dana.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 21. veljače 2018.

AD 3.
Treća točka dnevnog reda se odnosi na nadopunu. Predsjednica Školskog odbora je dala
riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da su učitelji u petak, 16. veljače detaljno komunicirali
i odlučeno je da bi 60 škola trebalo sudjelovati u eksperimentalnom programu
Ministarstva znanosti i obrazovanja „Škola za život“. Ravnatelj traži suglasnost od
Školskog odbora jer je ona potrebna kako bi mogli sudjelovati u tom javnom pozivu, tj.
natjecati se. Predlaže da član Školskog odbora Darko Rakić detaljnije objasni o čemu se
tu konkretno radi. Darko Rakić je rekao da se sljedeće godine kreće sa novim
kurikulumom i da bi bilo dobro da se sudjeluje u ovom eksperimentalnom programu kako
bi nam to sudjelovanje olakšalo prelazak na novi kurikulum. Sudjelovali bi razredi od 1.
do 5. razreda i 7. razredi iz predmeta fizike, kemije, biologije, itd. Dio gradiva bi se radio
po novom kurikulumu. Ravnatelj škole je preuzeo riječ i istaknuo da je Škola nedavno
potpisala Sporazum sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja s kojim se definiraju prava
i odlazak Darka Rakića u radnu skupinu od 12 učitelja koji će raditi na kurikularnoj
reformi iz informatike. Naglašava kako je to iznimna čast za školu. Marija Jozić, član
Školskog odbora odabran od strane Vijeća roditelja je postavila pitanje koje se odnosi na
eksperimentalni program. Naime, nju zanima hoće li taj program pomoći djeci i da li se
može odustati od samog programa? Ravnatelj je odgovorio da hoće, u svakom slučaju
biti od koristi za djecu i da se u svakom trenutku može odustati. Predsjednica Školskog
odbora Zvjezdana Martinec je istaknula da se na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i
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obrazovanja nalazi Javni poziv za sudjelovanje u programu pa članovi Školskog odbora
to mogu pogledati. Također je istaknula da će većina poslova biti na učiteljima, vidjet će
se reakcija učenika na sam program i onda će se moći reći da li su te promjene dobre ili
ne. Darko Rakić je rekao da će se vidjeti koje skupine djece bolje rade, da li djeca koja
jesu u samom programu ili djeca koja ne sudjeluju u eksperimentu. Cilj je da se djeca
rasterete, a to će se dogoditi na takav način što bi pola gradiva bilo u digitalnom obliku.
Moglo bi se dogoditi da će biti preveliki šok i za učitelje i za učenike kad se bude prelazilo
na novi kurikulum, ako sada ne budemo sudjelovali u ovom eksperimentu. Također, bit
će tu otpora i puno posla, ali je taj program načelno dobra stvar.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za sudjelovanje u eksperimentalnom programu „Škola za
život“ koje provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.
Razno.
Ravnatelj je preuzeo riječ. Spomenuo je dva Županijska natjecanja iz informatike- koje
je prošlo, pohvalio je Darka Rakića zbog vrhunske organizacije. Imali smo veliki odaziv.
Ravnatelj se zahvalio Darku Rakiću. Također napominje da se sutra održava Županijsko
natjecanje iz engleskog jezika. Za djecu ćemo imati prigodne darove.
Marija Jozić, članica Školskog odbora je zatražila riječ i naglasila da ima par pitanja.
1. Gđu Jozić zanima da li je Željko Pušić učitelj ove škole? Ravnatelj odgovara da nije.
Gđa Jozić je dobila informaciju da g. Pušić dolazi tijekom nastave u školsku dvoranu i
ulazi u svlačionice dok su djeca tamo. Ravnatelj je rekao da će se to odmah riješiti i da
toga više neće biti.
2. Sljedeće pitanje se odnosi na sviranje tambura u školi. Gđu Jozić zanima da li su
tambure koje se koriste u vlasništvu škole? Ravnatelj odgovara potvrdno. Zašto učitelji
sami moraju kupovati žice? Ravnatelj odgovara da nitko od njega nije tražio žice. Navodi
slučaj kada je Darko Rakić bio sa njim u istom trenutku kad i učitelj glazbene kulture i
traži ga da posvjedoči o tome da nije tražio žice za instrumente. Darko Rakić je potvrdio
tu izjavu. Gđu Jozić također zanima da li djeluje KUD u školi? Ravnatelj odgovara da to
nije KUD nego tamburaški orkestar Ratimir Joža Prosoli koji još uvijek nije počeo sa
djelovanjem. Kada se bude znao točan početak djelovanja tražit će se suglasnost za
davanje prostorija škole na korištenje od Sisačko-moslavačke županije, kao i inače. Gđa
Jozić sugerira da se suglasnost treba tražiti što prije i ističe da su roditelji nezadovoljni.
3. Gđa Jozić je rekla kako je dobila informaciju od roditelja kako roditelj nije mogao
dobiti uvid u izjavu koja je dana stručnoj službi, konkretno pedagogu škole od strane
djeteta. Apelira da se roditelji nazovu prije nego se djeca upute na razgovor stručnoj
službi. Riječ je preuzela predsjednica Školskog odbora koja zna o kojem slučaju je riječ
jer je ona razrednica navedenog djeteta. Kaže da se tu radi o slučaju objavljivanja
neprimjerenih fotografija maloljetnika. Zvjezdana Martinec tvrdi da je roditelj
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obaviješten odmah po događaju i ta je 18. siječnja obavljane razgovor sa roditeljem na
zahtjev. Dalje, Zvjezdana Martinec je detaljno objavila tijek događaja i ima dokaze da
potvrdi isti. Marija Jozić je još jednom ponovila kako smatra da roditelj odmah treba biti
obaviješten po događaju i prije razgovora sa stručnom službom te da ima pravo uvida u
djetetove izjave. Također je još jednom ponovila da je dobila informaciju kako
pedagoginja OŠ Popovača nije dopustila uvid u izjave roditelju djeteta.
4. Marija Jozić je rekla kako je dobila informaciju od svog djeteta koji pohađa plivanje
koje organizira OŠ Popovača u Sisku da trener plivanja tijekom sata, ako netko od djece
napravi nešto što je zabranjeno, vadi djecu van iz bazena i kažnjava ih tako što ih tjera da
rade čučnjeve van bazena. Marija Jozić tvrdi da je jednom prilikom i sama otišla na
bazene u Sisak da se uvjeri u tu tvrdnju. Postavlja pitanje ravnatelju i traži da se taj
problem riješi. Ističe kako se radi o treneru, inače na bazenu djecu treniraju dvije trenerice
i jedan trener. Ravnatelj je postavio pitanje Draženu Čukelju, sindikalnom povjereniku
sindikata „Preporod“ koji inače prati djecu na sate plivanja u Sisak. Pitao ga je da li je on
nešto znao vezano za taj slučaj? Dražen Čukelj odgovara da nije. Ivica Radman je
napomenuo da kolektivna odgovornost nije dobra i da je ne bi trebalo biti. Gospodin
Čukelj je još napomenuo da se djeca nisu žalila, ali da izostaju sa sati plivanja. Zvjezdana
Martinec je pitala Dražena Čukelja gdje se učitelji koji prate djecu na sate plivanja u Sisak
nalaze. On je odgovorio da čekaju u holu ili u kafiću koji je u sklopu bazena. Zvjezdana
Martinec je dodala da kafić od bazena dijeli veliko staklo i smatra da se kroz njega može
vidjeti što se događa sa djecom. Gospodin Čukelj je rekao da se ne vidi. Ivica Radman je
sugerirao da treba pitati djecu koja idu na sate plivanja da li postoji neki problem. Dražen
Čukelj je rekao da se djeca žale da su treninzi teški, na što je gospodin Ivica Radman
prokomentirao da je to ok, ako se ne radi o kazni. Marija Jozić je postavila pitanje vezano
za izostajanja djece s plivanja, da li djeca koja izostanu s plivanja dobiju neopravdani sat?
Ravnatelj odgovara da je škola plivanja obavezna. Ako dijete izostane sa sata plivanja i
roditelj izostanak opravda, očekuje se da dijete neće biti u školi, ako su ostala djeca na
plivanju. U tom slučaju bi razrednici, a i roditelji morali pripaziti gdje se djeca nalaze.
Marija Jozić je pitala tko može dati ispričnicu roditelj ili liječnik? Ravnatelj odgovara da
može i roditelj.
Sjednica je privedena kraju u 1400 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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