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Z A P I S N I K 
 18.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŢANE U PROSTORIJAMA 

OSNOVNE ŠKOLE MAČE 

DANA  10. RUJNA 2018. GODINE 

 

KLASA:   003-01/18-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-18-22 

Mače,        10. rujna 2018. 

 

Vrijeme početka: 16:00 sati 

 

Prisutni:Ivan Herceg, Tamara Herceg Babić, Tajana Sedak Benčić, Drago Gradečak i Stjepan 

Špoljar, Mirjana Marijić i Valentina Glojnarić 

Odsutni: - 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj škole gospodin Vladimir Grudenić te tajnica Kristina Havoić  

 

 Predsjednica Školskog odbora Mirjana Marijić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te  

konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaže se sljedeći Dnevni red: 

 

Dnevni red: 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje Ivane Pikutić, učiteljice njemačkog jezika 

3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje Romea Vineclja, tajnika 

4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje Marte Sinković, učiteljice engleskog jezika 

5. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Drage Gradečaka 

6. Pitanja i prijedlozi 

Predloženi Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1.) Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na Zapisnik s prethodne sjednice 

Školskog odbora te se isti jednoglasno usvaja.  

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

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

članove da su na natječaj za učitelja/icu njemačkog jezika pristigle samo 2 molbe. Jedna 

stručna osoba odbila je zaposlenje zbog zapošljavanja u drugoj školi. Ravnatelj predlaže da se 

zaposli Ivana Pikutić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti iz Belca. Jednoglasno 

se usvaja prijedlog ravnatelja i daje suglasnost za zapošljavanje. 
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 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje Ivane Pikutić na 

radno mjesto učiteljice njemačkog jezika na odreĎeno, puno radno vrijeme. Suglasnost se 

prilaže zapisniku. 

 

Ad 3.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju škole koji objašnjava da je s 

Kristinom Havoić, tajnicom, sklopljen Aneks ugovora o radu radi zapošljavanja u OŠ Franje 

Horvata Kiša, Lobor na neodređeno, nepuno radno vrijeme te da je od 27. kolovoza u OŠ Mače 

zaposlena samo na 4 sata dnevno. Za preostali dio radnog vremena tajnika Škola je dobila 

Odluku Ureda državne uprave o prednosti pri zapošljavanju za Romea Vincelja, magistra prava 

iz Krapine. Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto tajnika na određeno, nepuno radno 

vrijeme zaposli Romeo Vincelj.  

ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje Rome Vincelja na 

radno mjesto tajnika na odreĎeno, nepuno radno vrijeme. Suglasnost se prilaže zapisniku. 

 

 

Ad 4.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju škole koji govori da je na 

raspisani natječaj za učitelja/icu engleskog jezika pristiglo ukupno pet molbi. Ravnatelj 

predlaže da se zaposli Marta Sinković, magistra bibliotekarstva i magistra edukacije engleskog 

jezika i književnosti iz Zaboka. 

ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Marte Sinković, na 

radno mjesto učitelja engleskog jezika na odreĎeno, nepuno radno vrijeme. 

 

Ad 5.) Ravnatelj obavještava članove Školskog odbora da je Ana Kramar, sadašnja zamjenica 

ravnatelja, na rodiljnom dopustu te da je potrebno imenovati novog zamjenika ravnatelj. 

Ravnatelj predlaže učitelja Dragu Gradečaka. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o 

imenovanju zamjenika ravnatelja.  

 

ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o imenovanju zamjenika ravnatelja. 

Odluka se prilaţe Zapisniku. 

 

Nema pitanja. 

 

 

Završeno u 17:00 sati.  

 
     Zapisničarka              Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                              Mirjana Marijić 


