REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-38
Popovača, 26. veljače 2018.

ZAPISNIK
19. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
26. veljače 2018., u 1230 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Darko Rakić, Maja Loina, Ivica Radman (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božiček, Marija Jozić (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
nadopunu dnevnog reda i usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Školskog odbora održane 19. veljače 2018.;
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica njemačkog jezika na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice rad s
rodiljnog/roditeljskog dopusta
3. Donošenje odluke o davanju prostora OŠ Popovača na besplatno korištenje:
- tamburaški orkestar „Ratimir Joža Prosoli“
4. Razno.
Nadopuna se odnosi na donošenje odluke o davanu školske sportske dvorane na besplatno
korištenje:
- teniski i golg klub „Moslavina“, Popovača.
Također, nadopuna se odnosi i na davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o
zapošljavanju na određeno vrijeme, do 60 dana:
- Marijana Mikulić, na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Osekovo, na
određeno, puno radno vrijeme do povratka Marice Turas s bolovanja na rad, ali ne duže
od 60 dana.
Dnevni red i nadopuna dnevnog reda su jednoglasno usvojeni.

AD 1.
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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 19. veljače 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole. Na natječaj za zapošljavanje
za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika na puno, određeno radno vrijeme do
povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta su se javile dvije osobe, Anita
Vučinovec koja je već zaposlena kod nas na tom radnom mjestu i Jelena Bošnjak,
magistra filozofije. S obzirom da su obje prijavljene kandidatkinje nestručne i s obzirom
da Anita Vučinovec već mijenja Kristinu Kardaš zadnjih 5 mjeseci ravnatelj traži
prethodnu suglasnost za zapošljavanje Anite Vučinovec na radno mjesto učiteljice
njemačkog jezika na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s
rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad, ali ne duže od 5 mjeseci, odnosno do okončanja
ponovljenog natječaja. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Anitom Vučinovec na radnom
mjestu učiteljice njemačkog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do
povratka radnice Kristine Kardaš s rodiljnog/roditeljskog dopusta, odnosno do
okončanja ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, a najduže do 30. srpnja
2018. godine.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 2. ožujka 2018.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj traži od Školskog odbora
donošenje odluke o davanju prostora OŠ Popovača, točnije učionice glazbene kulture na
besplatno korištenje od strane tamburaškog orkestra „Ratimir Joža Prosoli“ iz Popovače
kako bi od Sisačko-moslavačke županije mogli tražiti suglasnost za davanje na
besplatno korištenje prostora OŠ Popovača. Predsjednica Školskog odbora poziva na
glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju prostora učionice glazbene kulture na besplatno korištenje
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I.

Daje se na besplatno korištenje učionica glazbene kulture Osnovne škole
Popovača, Vinogradska 15, Popovača:
- tamburaškom orkestru „Ratimir Joža Prosoli“ Popovača.

II.

Učionica glazbene kulture Osnovne škole Popovača daje se ne besplatno
korištenje na određeno vrijeme kroz nastavnu godinu 2017./2018. i 2018./2019.
za potrebe održavanja proba i prema dogovorenim terminima.

AD 4.
Točka 4. se odnosi na nadopunu dnevnog reda. Predsjednica Školskog odbora daje riječ
ravnatelju. Ravnatelj traži od Školskog odbora donošenje odluke o davanju prostora OŠ
Popovača, točnije školske sportske dvorane na besplatno korištenje od strane tenis i golf
kluba „Mosloavina“ iz Popovače kako bi od Sisačko-moslavačke županije mogli tražiti
suglasnost za davanje na besplatno korištenje prostora OŠ Popovača. Predsjednica
Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju prostora školske dvorane na besplatno korištenje
I.

Daje se na besplatno korištenje sportska dvorana Osnovne škole Popovača,
Vinogradska 15, Popovača:
- tenis i golf klubu „Moslavina“.

II.

Sportska dvorana Osnovne škole Popovača daje se ne besplatno korištenje na
određeno vrijeme kroz zimsko razdoblje prema dogovorenim terminima.

Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj napominje kako je
spremačica i pomoćna kuharica iz PŠ Osekovo Marica Turas na bolovanju. Trenutno je
mijenja Marijana Mikulić koja je zaposlena kod nas na ugovor u trajanju od 15 dana. S
obzirom da se Marica Turas još neko vrijeme neće vratiti s bolovanja ravnatelj traži
prethodnu suglasnost za zapošljavanje Marijane Mikulić na određeno, puno radno
vrijeme na radnom mjestu spremačice i pomoćne kuharice u PŠ Osekovo do povratka
Marice Turas s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana ili do okončanja natječajnog
postupka , ako bude bilo potrebe za istim. Predsjednica Školskog odbora poziva na
glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijanom Mikulić na radnom
mjestu spremačice i pomoćne kuharice u Osnovnoj školi Popovača, PŠ Osekovo
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na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice Marice Turas s bolovanja
na rad, ali ne duže od 60 dana.
II.

Ugovor o radu sklopit će se 6. ožujka 2018.

AD 5.
Razno. Ništa.
Sjednica je privedena kraju u 1310 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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