REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-55
Popovača, 10. svibnja 2018.

ZAPISNIK
23. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
9. svibnja 2018., u 1430 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Zvjezdana Martinec, Maja Loina, Ivica Radman, Darko Rakić (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 usvajanje dnevnog reda i
nadopunu dnevnog reda:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Školskog odbora održane 25. travnja 2018.;
2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
Diana- Svjetlana Lendvaj – na radnom mjestu učiteljice fizike na određeno, nepuno radno
vrijeme sa trajanjem do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet
(5) mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi, ali ne duže od 60 dana;
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme,
do 60 dana:
Marija Brlek – na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u PŠ Osekovo na određeno, puno
radno vrijeme do povratka Višnje Adrinek s bolovanja na rad, ali ne duže od 60 dana;
4. Dobivanje prethodne suglasnosti i donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora- Dječji
vrtić Popovača
5. Donošenje Odluke o pokretanju jednostavne nabave- rekonstrukcija školskog ulaza
6. Razno.
Dnevni red i nadopuna dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik.
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Predsjednica Školskog odbora predlaže usvojiti zapisnik.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 25. travnja 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ističe da je na zadnjoj
sjednici Školskog odbora, Školski odbor donio odluku o nedavanju prethodne suglasnosti
za zapošljavanje na neodređeno, nepuno radno vrijeme predloženog kandidata i on je
nakon toga donio odluku o poništenju natječaja. Nakon toga je svojom odlukom na 15
dana, na radnom mjestu učitelja fizike primio Dianu- Svjetlanu Lendvaj, koja je već radila
na mjestu učiteljice fizike. S obzirom da njoj uskoro ističe ugovor o radu na 15 dana,
ravnatelj traži suglasnost o zapošljavanju na određeno, nepuno radno vrijeme sa trajanjem
do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci
sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, ali ne duže od 60 dana. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Dianom-Svjetlanom Lendvaj na
radnom mjestu fizike u Osnovnoj školi Popovača na određeno, nepuno radno
vrijeme sa trajanjem do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog
natječaja u roku od pet (5) mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ali ne duže od 60 dana.

II.

Ugovor o radu je važeći od 13. svibnja 2018.

AD 3.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Učiteljica razredne nastave Višnja
Adrinek je nažalost na bolovanju. Ravnatelj je svojom odlukom na 15 dana zaposlio
Mariju Brlek koja već devet godina radi na zamjeni kod nas u školi i u područnim
školama. S obzirom da uskoro ističe ugovor o radu na 15 dana ravnatelj traži prethodnu
suglasnost za zapošljavanje na određeno, puno radno vrijeme Mariju Brlek na radnom
mjestu učiteljice razredne nastave u PŠ Osekovo do povratka Višnje Adrinek s bolovanja
na rad, ali ne duže od 60 dana. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
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I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijom Brlek na radnom
mjestu učiteljice razredne nastave u Područnoj školi Osekovo na određeno, puno
radno vrijeme do povratka radnice Višnje Adrinek s bolovanja na rad, ali ne duže
od 60 dana.

II.

Ugovor o radu je važeći od 11. svibnja 2018.

AD 4.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ističe da OŠ Popovača
već duže vrijeme daje u zakup poslovni prostor Dječjem vrtiću Popovača po cijeni od
2.000,00 kuna. Svake godine se traži suglasnost od Sisačko-moslavačke županije za
produljenje tog ugovora pa tako i ove. Radi toga ravnatelj traži prethodnu suglasnost
Školskog odbora i donošenje odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Dječjem
vrtiću Popovača. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se u zakup poslovni prostor Osnovne škole Popovača Dječjem vrtiću
Popovača na određeno vrijeme od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019. godine.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ističe da će već
spominjana rekonstrukcija školskog ulaza iznositi više od 20.000,00 kuna i on kako bi
mogao pokrenuti proceduru prema Sisačko-moslavačkoj županiji i samu proceduru
jednostavne nabave traži prethodnu suglasnost Školskog odbora i donošenje odluke o
pokretanju postupka jednostavne nabave. Ovim putem ističe i kako je gospodin
Radman, član Školskog odbora pomogao u dobivanju sredstava za navedenu
rekonstrukciju. Predsjednica Školskog odbora poziva na glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za provedbu postupka jednostavne nabave- rekonstrukcija
školskog ulaza, a sve u skladu sa glavom V. i VI. i člankom 5. i 6. Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave (od 30. lipnja 2017.), KLASA: 60202/17-08/01, URBROJ: 2176-32-17-72.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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AD 6.
Razno.
Ravnatelj je preuzeo riječ. Rekao je da su matematičari osvojili 3. mjesto u kategoriji D2
u matematičkoj ligi. Čestitao je svim učenicima i učiteljima. Članovi Školskog odbora su
čestitali ravnatelju na Proljeću u Popovači i njegovom angažmanu. Ravnatelj je rekao
kako je organizacija na Proljeću u Popovači iz godine u godinu sve bolja.
Sjednica je privedena kraju u 1500 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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