REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/19-08/01
URBROJ: 2176-32-19-27
Popovača, 28. svibnja 2019.

SKRAĆENI
ZAPISNIK
sa 42. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola),
održane 28. svibnja 2019., u 1430 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Maja Loina, Darko Rakić, Dunja Mijović, Ivica Radman, Marija Jozić, Krunoslav
Božiček (6)
Odsutni: Antonija Dolenčić, (1)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Anamarija Ban – tajnica Škole
Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Ivica Radman 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 41. sjednice Školskog odbora održane 6. svibnja 2019.
2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnatelja o zapošljavanju spremačice
putem natječaja
3. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole
4. Razno
Dnevni red je usvojen sa šest glasova.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice.
Predsjednik Školskog odbora predlaže usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Školskog odbora.
Školski odbor sa šest glasova donosi
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa 41. sjednice Školskog odbora održane 6. svibnja 2019. godine.

AD 2.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj objašnjava kako je djelatnica
naše škole K. Canjer, koja radi na radnom mjestu spremačice/pomoćne kuharice u PŠ Stružec
na bolovanju i da je u zamjenu za nju zaposlena M. Acel ugovorom do 60 dana, zbog
obavljanja poslova koji ne trpe odgodu. Budući da je ugovor o radu djelatnice M. Acel je
istekao, a djelatnica koju ona mijenja je još uvijek na bolovanju, bili smo primorani raspisati
natječaj za spremačicu/pomoćnu kuharicu na određeno vrijeme do povratka K. Canjer s
bolovanja.
Na natječaj su pristigle dvije prijave, M. Acel i B. Kunštek. Obje su pravovremene i potpune.
Ravnatelj govori da budući da M. Acel već radi u našoj školi, te je prezadovoljan njezinim
radom, predlaže zapošljavanje M. Acel do povratka djelatnice K. Canjer na rad.
Školski odbor sa šest glasova donosi
ODLUKU
Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja za zapošljavanje M. Acel na radno mjesto
spremačice/ pomoćne kuharice na određeno vrijeme, do povratka K. Canjer na rad.
AD 3.
Predsjednik Školskog odbora predstavio je treću točku dnevnog reda i moli ravnatelja da
napusti ured. Nakon odlaska ravnatelja, predsjednik Školskog odbora je ustanovio da su
pristigle dvije prijave na natječaj. Zaprimljene su 22.5.2019. te su pravovremene. Predsjednik
Školskog odbora je otvorio pristigle prijave na natječaj za ravnatelja. Utvrđuje se da je
kandidat D. Mlakar predao svu potrebnu dokumentaciju i da zadovoljava uvjete natječaja.
Pregledavanjem priloženih dokaza (original) o dodatnim kompetencijama utvrđeno je da D.
Mlakar ostvaruje 18 bodova za iskustvo rada na prijavi i realizaciji projekata financiranih iz
EU ili drugih izvora.
Predsjednik Školskog odbora otvorio je prijavu na natječaj kandidata M. Matijaša te je
utvrđeno da je priložena sva potrebna dokumentacija i da udovoljava uvjetima natječaja. U
pogledu dodatnih kompetencija, M. Matijaš bi ostvario 3 boda za poznavanje stranog jezika,
te sudjelovanje na projektima ECDL i Croatian Makers liga da je priložio dokaze u izvorniku
ili ovjerenim preslikama kako je navedeno u natječaju.
Na temelju pregleda i ispitivanja sadržaja priložene dokumentacije, uvida u tekst raspisanog
natječaja i uvida u članak 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i
68/18) utvrđeno je da kandidati D. Mlakar i M. Matijaš ispunjavaju sve uvjete natječaja te se
mogu uvrstiti u listu kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Nakon utvrđivanja valjanosti prijava Školski odbor je donio

ODLUKU
o utvrđivanje rang-liste kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja Škole.
AD 4.
Pitanja i prijedloga nije bilo i sjednica je završena u 16.35 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Školskog odbora:

________________
Anamarija Ban

_______________________
Ivica Radman

