REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-42
Popovača, 16. ožujka 2018.

ZAPISNIK
20. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
16. ožujka 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 19. sjednice Školskog odbora održane 26. veljače 2018.;
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica informatike na određeno, puno radno vrijeme do povratka Darka Rakića na rad s
posudbe iz Ministarstva znanosti i obrazovanja
3. Razno.
Nadopuna se odnosi na davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na
određeno vrijeme, do 60 dana:
- Martina Andlar – na radnom mjestu učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ
Popovača na određeno, puno radno vrijeme sa trajanjem do povratka djelatnika Damira
Štimca s roditeljskog dopusta na rad, ali ne duže od 60 dana;
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.
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Školski odbor donosi

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 26. veljače 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole. Na natječaj za zapošljavanje za
radno mjesto učitelja/ice informatike na puno, određeno radno vrijeme do povratka
djelatnika Darka Rakića na rad su se javile tri osobe, Maja Bezuk, magistra primarnog
obrazovanja sa modulom informatike, Marina Marković Vukmirović diplomirana
učiteljica sa pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika i Sanja Palaić,
diplomirana učiteljica sa pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika. Sve
tri ispunjavaju formalne uvjete, ali ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Maje Bezuk na radno mjesto učiteljice informatike na određeno, puno radno vrijeme do
povratka djelatnika Darka Rakića iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na rad. Ona je
primljena odlukom ravnatelja na 15 dana i pokazala se kao odličan suradnik i učitelj.
Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Majom Bezuk na radnom mjestu
učiteljice informatike na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnika Darka
Rakića na rad.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 16. ožujka 2018.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Treća točka dnevnog reda se odnosi
na nadopunu dnevnog reda. Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za
zapošljavanje na određeno vrijeme do 60 dana Martinu Andlar na radnom mjestu
učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture do povratka djelatnika Damira Štimca s
roditeljskog dopusta na rad , ali ne duže od 60 dana. Martina Andlar je iz Gornje Jelenske
i bila je u školi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Predsjednica
Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Martinom Andlar na radnom
mjestu učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Popovača na
određeno, puno radno vrijeme do povratka radnika Damira Štimca s
rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad, ali ne duže od 60 dana.
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II.

Ugovor o radu je važeći od 15. ožujka 2018.

AD 4.
Razno.
Ivica Radman je dobio riječ. Upozorava na vršnjačko nasilje i obraća se sad kao roditelj,
a ne kao član Školskog odbora. Gospodin Radman smatra da je vršnjačko nasilje u porastu i da
tabla koja se nalazi na ulazu u školu očito ne predstavlja ništa. Smatra da bi trebalo nešto napraviti
da se riješi taj problem, počevši od razrednika, stručne službe pa i ravnatelja. Njegovo dijete koje
pohađa nastavu u ovoj školi kontinuirano dolazi kući sa modricama. Smatra da to nije šala.
Razrednicu je već na to upozorio, ona tvrdi da ne može ništa napraviti po tom pitanju i da se
djeca samo šale. Gospodin Radman postavlja pitanje da li će biti šala ako on svoje dijete odvede
kod doktora i nakon toga tuži školu.
Ravnatelj je pozvao stručnu službu da prisustvuju sjednici. Od stručne službe na sjednici
su bile prisutne Martina Šterijovski, socijalni pedagog i Amadea Izsing, pedagog. Gospodin
Radman je i njima ponovio čitav slučaj. Pedagoginja je postavila pitanje kad se zadnji put
dogodilo da je dijete došlo kući iz škole sa modricama. Gospodin Radman je odgovorio da se to
zadnji put desilo prije četiri dana. Napomenuo je da je od devet dječaka u razredu njegova djeteta,
osam pokazalo nasilno ponašanje. Ravnatelj je napomenuo da se taj problem svakako treba
riješiti. Socijalna pedagoginja je napomenula da će svakako obaviti razgovor sa djetetom i pružiti
mu svu podršku i utjehu ako bude trebala. Isto tako je naglasila da će se organizirati edukacije
za djecu o vršnjačkom nasilju. Ravnatelj se zahvalio stručnoj službi na prisustvovanju sjednici
Školskog odbora.
Sjednica je privedena kraju u 1300 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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