REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-45
Popovača, 29. ožujka 2018.

ZAPISNIK
21. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
28. ožujka 2018., u 1430 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Maja Loina, Ivica Radman, Krunoslav Božiček (4)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Darko Rakić, 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 usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Školskog odbora održane 16. ožujka 2018.;
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica razredne nastave PŠ Voloder na određeno, puno radno vrijeme do povratka
Martine Klanjčić s rodiljnog/roditeljskog dopusta na rad
3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- učitelj/ica matematike na određeno, puno radno vrijeme do povratka Marcele Prebeg s
bolovanja na rad
4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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 16. ožujka 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole. Na natječaj za zapošljavanje za
radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u PŠ Voloder na puno, određeno radno vrijeme
do povratka djelatnice Martine Klanjčić na rad su se javile tri osobe, Lucija Čihor iz
Petrinje, Ivana Osrečak iz Volodera i Barbara Prohaska iz Donje Vlahiničke Sve tri
ispunjavaju formalne uvjete, ali ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Ivane Osrečak jer je šest godina bila na zamjenama u OŠ Popovača. Iako Lucija Čihor
trenutno mijenja Martinu Klanjčićč i ranije je godinu dana mijenjala Martinu Tutić i
također je jako dobra radnica i osoba, ravnatelj predlaže i traži suglasnost za Ivanu
Osrečak iz gore navedenih razloga. Ravnatelj je također napomenuo da se bez obzira na
ova dva mjeseca koja Lucija Čihor mijenja Martinu Klanjčić neće ugroziti pedagoški
kontinuitet ako se sa njom ne sklopi novi ugovor o radu. Predsjednica Školskog odbora
poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Osrečak na radnom
mjestu učiteljice razredne nastave u PŠ Voloder na određeno, puno radno vrijeme
do povratka radnice Martine Klanjčić na rad.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 18. travnja 2018.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Na natječaj za zapošljavanje za radno
mjesto učitelja/ice matematike se javila samo jedna osoba, Renata Pavlović koja u OŠ
Popovača već mijenja Marcelu Prebeg, prvo odlukom ravnatelja na 15 dana, zatim
odlukom Školskog odbora na ne dulje od 60 dana. S obzirom da je Renata Pavlović ne
stručna, ona je diplomirani učitelj koja nema ni modul niti pojačani iz matematike
ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje Renate Pavlović
do povratka djelatnice Marcele Prebeg s bolovanja na rad, odnosno do okončanja
ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci. Predsjednica Školskog odbora poziva na
glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Renatom Pavlović na radnom
mjestu učiteljice matematike na određeno, puno radno vrijeme do povratka
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radnice Marcele Prebeg na rad, odnosno do okončanja ponovljenog natječaja u
roku od 5 mjeseci, a najduže do 28. kolovoza 2018. godine.
II.

Ugovor o radu sklopit će se 29. ožujka 2018.

AD 4.
Razno.
Krunoslav Božiček je svim prisutnima čestitao nadolazeće uskršnje blagdane. Ravnatelj se
pridružio čestitkama.
Sjednica je privedena kraju u 1500 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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