REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-69
Popovača, 14. lipnja 2018.

ZAPISNIK
26. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
14. lipnja 2018., u 1245 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:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Školskog odbora održane 6. lipnja 2018.;
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika/ice
- spremača/ice u OŠ Popovača na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s
bolovanja ili djelatnice s rodiljnog te roditeljskog dopusta
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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

ODLUKU

1

Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 6. lipnja 2018.
AD 2.
Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da je zaposlenica
na radnom mjestu spremačice Marija Tomaić već duže vrijeme na bolovanju, a
zaposlenica koja je mijenja na istom radnom mjestu, Viktorija Andlar je u drugom
stanju i odlazi na trudničko bolovanje 27. srpnja 2018. Na natječaj za radno mjesto
spremača/ice su pristigle tri molbe, prijavljene osobe su Željka Perestegi iz Volodera,
Božica Blazinić iz Potoka i Valentina Rošin Gregurek iz Stružca. Valentina Rošin
Gregurek je već radila kao zamjena u OŠ Popovača i ravnatelj je istaknuo kako se
primijeti razlika kad je Valentina Rošin Gregurek na zamjeni, škola je čišća i urednija.
Stoga ravnatelj predlaže Valentinu Rošin Gregurek i traži prethodnu suglasnost za
zapošljavanje od članova Školskog odbora. Predsjednica Školskog odbora poziva na
glasovanje.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Valentinom Rošin Gregurek na
radnom mjestu spremačice u OŠ Popovača na određeno, puno radno vrijeme do
povratka radnice Marije Tomaić s bolovanja na rad ili Viktorije Andlar s
rodiljnog, tj. roditeljskog dopusta.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 27. srpnja 2018.

AD 3.
Razno.
Predsjednica Školskog odbora je rekla da 26. lipnja Dorijan Lendvaj, tj. njegova majka
Diana-Svjetlana Lendvaj, predsjednica i ravnatelj putuju na Oskare znanja u Agenciju
za odgoj i obrazovanje. Također, 5. srpnja u istom sastavu putuju u zgradu uprave HEPa gdje će se održati dodjela nagrada u sklopu projekta „Imam žicu“. Nagrada se odnosi
na uspjeh iz matematike i fizike. Svi članovi Školskog odbora i prisutni na sjednici su
čestitali predsjednici Školskog odbora. Ravnatelj je preuzeo riječ. Rekao je kako je
župan isto tako odlučio podijeliti nagrade, ali se točan datum još uvijek ne zna.
Ravnatelj je također spomenuo kako će se u školama Sisačko-moslavačke županije
provoditi objedinjena javna nabava- u našoj će se školi provesti za električnu energiju,
za područje Kutine, Velike Ludine i Popovače.
Sjednica je privedena kraju u 1315 sati.

Predsjednica školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Zvjezdana Martinec
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