REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/18-08/01
URBROJ: 2176-32-18-109
Popovača, 9. listopada 2018.

ZAPISNIK
31. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
5. listopada 2018., u 1400 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Ivica Radman, Maja Loina, Dunja Mijović, Marija Jozić, Krunoslav Božiček, Darko
Rakić (6)
Odsutni: Antonija Dolenčić, (1)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Amadea Izsing- pedagog
Zapisnik vodi: Sadika Zubčević – tajnica Škole
Ivica Radman, predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, pozdravio je sve
nazočne i nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora
da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (6), predložio je usvajanje dnevnog reda:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Školskog odbora održane 25. rujna 2018.;
2. Donošenje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2018./2019.;
3. Donošenje Kurikuluma za školsku godinu 2018./2019.;
4. Donošenje Elemenata praćenja i kriterija vrednovanja vladanja
5. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
temeljem natječaja:
- UČITELJ LIKOVNE KULTURE (M/Ž) - 1 izvršitelj - na neodređeno, nepuno radno vrijeme
od 24 sata tjedno
UČITELJ MATEMATIKE (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat
tjedno
UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od
33 sata tjedno
UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž)- 1 izvršitelj- na neodređeno, nepuno radno vrijeme od
17 sati tjedno
UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA (M/Ž) - 1 izvršitelj - na neodređeno, nepuno radno vrijeme
od 20 sati tjedno
6. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju na određeno vrijeme
temeljem natječaja:
- UČITELJ GLAZBENE KULTURE (M/Ž) - 1 izvršitelj - na određeno, puno radno vrijeme, do
povratka djelatnika na rad
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UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA (M/Ž)- 1 izvršitelj- na određeno, puno radno vrijeme do
povratka djelatnice s Radne skupine za pripremu uvođenja kurikuluma engleskog jezika za
osnovnu i srednju školu osnovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na rad.
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 25. rujna 2018.
AD 2.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole i pedagogu Amadei Izsing.
Ukratko je izloženo što je godišnji plan i program i koje su se točno promjene ove školske
godine dogodile. Naglašeno je da je godišnji plan i program izložen i na Učiteljskom
vijeću i da nije bilo primjedbi.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usvaja se Godišnji plan i program za školsku godinu 2018./2019.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole i pedagogu Amadei Izsing.
Također i u samom kurikulumu nije bilo prevelikih izmjena u odnosu na prethodnu
godinu i također je kurikulum izložen na Učiteljskom vijeću.
ODLUKU
I.

Usvaja se Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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AD 4.
Predsjednik Školskog odbora je naglasio kako je pročitao Elemente praćenja i kriterije
vrednovanja vladanja i nema nikakvih primjedbi osim što smatra da bi bilo dobro u svakoj
učionici izvjesiti dio koji se odnosi na obveze učenika iz Elemenata praćenja i kriterija
vrednovanja vladanja. Ravnatelj se složio kako je to dobra ideja. Maja Loina predlaže da
se taj dio izvjesi i na oglasnu ploču u školskom holu. Svi su se složili sa prijedlozima.
Ravnatelj još ističe da su Elementi praćenja i kriteriji vrednovanja vladanja izloženi i na
Vijeću roditelja i na Učiteljskom vijeću i nije bilo nikakvih primjedbi.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Usvajaju se Elementi praćenja i kriteriji vrednovanja vladanja.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju škole. Raspisano je pet natječaja za učitelje
na neodređeno vrijeme, Učitelja likovne kulture, neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24
sata tjedno gdje se javilo šest osoba. Nitko se nije pozivao na pravo prednsoti pri
zapošljavanju. Esma Spaho Skrbin i Mateja Vukelić bi ispunjavale uvjete da su u roku
dostavile rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o nostrificiranju diplome. Bez toga ne
mogu polagati stručni ispit. Osoba koja ispunjava sve uvjete, koja je magistar edukacije
likovne kulture je Igor Taritaš. Ravnatelj ga je upoznao, s njim razgovarao, Igor Taritaš je
mladi umjetnik koji također izlaže svoje radove po Europi i ovim putem ga ravnatelj predlaže
i traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje Igora Taritaša na neodređeno,
nepuno radno vrijeme na 24 sata tjedno.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Igorom Taritašom na radnom
mjestu učitelja likovne kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 24 sata
tjedno.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 10. listopada 2018.

Na natječaj za učitelja matematike se javilo tri kandidata od kojih samo jedna osoba ispunjava
uvjete, a to je Danijel Pavrlišak koji je već radio na neodređeno vrijeme u OŠ Popovača, ali
zbog toga što nije u roku položio stručni ispit po sili zakona mu se prekinuo radni odnos na
neodređeno vrijeme. Ravnatelj predlaže Danijela Pavrlišaka i traži prethodnu suglasnost od
članova Školskog odbora za zapošljavanje Danijela Pavrlišaka na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od 31sat tjedno na radnom mjestu učitelja matematike.
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Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Danijelom
Pavrlišakom na radnom mjestu učitelja matematike, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od tridesetijedan (31) sat tjedno pod uvjetom da radnik u roku od godine
dana od dana zasnivanja radnog odnosa položi stručni ispit.

II.

Ugovor o radu smatra se sklopljenim 10. listopada 2018. godine.

Na natječaj za učitelja hrvatskog jezika se javilo 18 kandidata od kojih većina njih
zadovoljava uvjete. Ravnatelj nije zvao na razgovor sve kandidate koji zadovoljavaju uvjete
nego samo one koji su dostupni jer neki već i rade i one koji su iz naše županije. Nakon dugog
razmatranja ravnatelj predlaže kandidatkinju Tamaru Cikušu jer smatra da zbog njezinih
dosadašnjih ostvarenih rezultata je idealan kandidat za navedeno radno mjesto i traži
prethodnu suglasnost od članova Školskog odbora za zapošljavanje Tamare Cikuše na
neodređeno, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno na radnom mjestu učitelja hrvatskog
jezika.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tamarom Cikušom
na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od tridesetitri (33) sata tjedno pod uvjetom da radnica u roku od godine
dana od dana zasnivanja radnog odnosa položi stručni ispit.

II.

Ugovor o radu smatra se sklopljenim 11. listopada 2018. godine.

Na natječaj za učitelja engleskog jezika se javilo pet kandidata od kojih jedna kandidatkinja
Milijana Drinčić ispunjava uvjete, to jeste ima prednost jer je profesorica engleskog jezika i
književnosti. Ostali kandidati su diplomirani učitelji s pojačanim programom iz engleskog
jezika. Stoga ravnatelj predlaže Milijanu Drinčić i traži prethodnu suglasnost od članova
Školskog odbora za zapošljavanje Milijane Drinčić na neodređeno, nepuno radno vrijeme od
17 sati tjedno na radnom mjestu učitelja engleskog jezika.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Milijanom Drinčić
na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od sedamnaest (17) sati tjedno pod uvjetom da radnica u roku od godine
dana od dana zasnivanja radnog odnosa položi stručni ispit.

II.

Ugovor o radu smatra se sklopljenim 10. listopada 2018. godine.
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Na natječaj za učitelja njemačkog jezika su se javile dvije kandidatkinje i obje ispunjavaju
uvjete, Ivana Čipor i Magdalena Adamčević Čolić. Ivana Čipor već radi u OŠ Ludina i u
Tehničkoj školi Kutina. Magdalena Adamčević Čolić isto tako radi na dvije škole, no nakon
razgovora sa obje kandidatkinje ispostavilo se da Magdale Adamčević Čolić zbog svog
rasporeda će moći biti tri radna dana u školi i time će nama biti jednostavnije napraviti
raspored. Stoga ravnatelj predlaže Magdalenu Adamčević Čolić i od članova Školskog
odbora traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Magdalene Adamčević Čolić na
neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na radnom mjestu učitelja njemačkog
jezika.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Magdalenom Adamčević Čolić
na radnom mjestu učiteljice njemačkog jezika, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme od 20 sati tjedno.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 10. listopada 2018.

AD 6.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj je rekao da se na natječaj za
radno mjesto učitelja glazbene kulture prijavila samo jedna osoba, Irena Mikšić koja u
OŠ Popovača radi već na određeno vrijeme do 60 dana. Ona ne ispunjava uvjete jer je
magistra primarnog obrazovanja, ali ima završenu osnovnu i srednju glazbenu školu,
svira harmoniku i flautu, pjeva i vodi zborove. Stoga ravnatelj traži prethodnu suglasnost
od članova Školskog odbora za zapošljavanje Irene Mikšić na određeno, puno radno
vrijeme na radnom mjestu učitelja glazbene kulture.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Irenom Mikšić na radnom
mjestu učiteljice glazbene kulture, na određeno, puno radno vrijeme do povratka
Dražena Mlakara na rad, odnosno do okončanja ponovljenog natječaja u roku od
5 mjeseci, a najduže do 9. ožujka 2019. godine. i to sve u skladu sa člankom 107.
stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 10. listopada 2018.

Na natječaj za učitelja engleskog jezika na puno, određeno radno vrijeme se javilo četiri
kandidata, nitko nije magistar edukacije engleskog jezika niti profesor. Od kandidata koji
su se javili ravnatelj predlaže Mariju Brlek koja već u više navrata od 2010. godine radi
na zamjenama u OŠ Popovača i kao učitelj engleskog jezika i kao učitelj razredne nastave.
Po struci je diplomirani učitelj sa pojačanim programom iz nastavnog predmeta
engleskog jezika. Stoga ravnatelj predlaže Mariju Brlek i traži od članova Školskog
odbora prethodnu suglasnost za zapošljavanje na određeno, puno radno vrijeme na radno
mjesto učitelja engleskog jezika.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
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ODLUKU
I.

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Marijom Brlek na radnom
mjestu učiteljice engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme do povratka
Snježane Pavić s Radne skupine za pripremu uvođenja kurikuluma engleskog
jezika za osnovnu i srednju školu osnovane od strane Ministarstva znanosti i
obrazovanja na rad.

II.

Ugovor o radu sklopit će se 10. listopada 2018.

AD 7.
Razno. Ravnatelj je zamolio za riječ. S obzirom da upravi zadruge „Jelenak“ koja djeluje u OŠ
Popovača pa tako i voditeljima sekcija ističe mandat, ravnatelj traži suglasnost od članova
Školskog odbora za imenovanje stručnih voditelja zadruge i stručnih voditelja sekcija po članku
27. Pravila učeničke zadruge „Jelenak“. Od strane Učiteljskog vijeća i uz suglasnost Zadružnog
odbora predloženi su slijedeći stručni voditelji sekcija: Cvjećari- Asifa Štibrić, Ekolozi- Irena
Mikšić, Danijel Markešić, Kreativna grupa- Klara Markešić, Irena Mikšić, Karitativna grupaKlara Markešić.
Predsjednik Školskog odbora poziva na glasanje. Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
I.

Imenuju se slijedeći stručni voditelji zadruge i sekcija:

- Cvjećari- Asifa Štibrić,
- Ekolozi- Irena Mikšić, Danijel Markešić,
- Kreativna grupa- Klara Markešić, Irena Mikšić,
- Karitativna grupa- Klara Markešić.
II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelje je ponovno zamolio za riječ. Na sjednici Školskog odbora održanoj 30.
kolovoza 2018. donesena je odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave opremanje
namještajem za odlaganje garderobe u hodnicima u matičnoj školi. S obzirom da procedura tako
nalaže i s obzirom da će nam Grad Popovača doznačiti sredstva za tu jednostavnu nabavu
članovima je predan Zahtjev za pripremu i početak postupka jednostavne nabave u skladu sa
člankom 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Članovi Školskog odbora
nemaju nikakve primjedbe na predani Zahtjevi čim dokumentacija za nadmetanje bude
pripremljana krenut će se u postupak.
Sjednica je privedena kraju u 1500 sati.
Predsjednik Školskog odbora:

Zapisnik vodila:
________________
Sadika Zubčević

_______________________
Ivica Radman
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