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ZAPISNIK  

TREĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 ODRŢANE U OŠ MAČE DANA 14. RUJNA 2017. GODINE 

 

KLASA:   003-01/17-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-17-6 

Mače,        14. rujna 2017. 

 

Vrijeme početka: 16,00 sati 

 

Prisutni: Ivan Herceg, Mirjana Marijić, Drago Gradečak, Tajana Sedak Benčić, Stjepan 

Špoljar, Valentina Glojnarić, Tamara Herceg Babić 

Odsutni: - 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj Škole gosp. Vladimir Grudenić te tajnica Kristina Havoić. 

Predsjednica Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, otvara sjednicu i konstatira da je 

prisutan dovoljan broj članova Školskog odbora za  pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaže se sljedeći Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje  učitelja/ice Hrvatskog jezika 

3. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red se jednoglasno usvaja.  

Ad 1.) Predsjednica Školskog odbora Mirjana Marijić obavještava prisutne članove kako su 

putem e-mail-a dobili radne materijale za sjednicu, a meĎu njima i Zapisnik s prethodne 

sjednice Školskog odbora. Nema primjedbi na Zapisnik te je isti jednoglasno usvojen. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 
 

Ad 2.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju koji obavještava članove 

Školskog odbora da učiteljica Marina Rod koristi bolovanje (zbog komplikacija u trudnoći) te 

da je potrebno zaposliti učitelja/icu Hrvatskog jezika koji će obavljati njezine poslove do 

povratka na radno mjesto. Ravnatelj upoznaje prisutne s pristiglim prijavama na natječaj  za 

učitelja/icu Hrvatskog jezika te predlaže Antoniju Čekolj, magistru edukacije hrvatskog jezika 

i književnosti za učiteljicu Hrvatskog jezika. Ravnatelj objašnjava da predložena ima 

zasnovani radni odnos u Srednjoj školi Zlatar kao zamjena za Marinu Rod za preostali dio 

njenog radnog vremena. Nakon kraće rasprave, Suglasnost za zapošljavanje Antonije Čekolj 

na odreĎeno, nepuno radno vrijeme dana je jednoglasno. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se daje Suglasnost za zapošljavanje Antonije Čekolj na određeno, nepuno 

radno vrijeme do povratka djelatnice Marine Rod na radno mjesto. 

Suglasnost se prilaže Zapisniku. 

 

Nema pitanja ni prijedloga. 
  Završeno u 16:30 sati.  

       Zapisničarka             Predsjednica Školskog odbora 

     Kristina Havoić                           Mirjana Marijić 


