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

OSNOVNE ŠKOLA MAČE (školska knjiţnica) 

DANA  2. OŢUJKA 2017. GODINE 

 

 

Vrijeme početka: 15:30 sati 

 

 

Prisutni: Mirjana Marijić, Štefica Bobinec, Ţeljka Mrkoci, Stjepan Špoljar, Valentina Benčić 

Mišić 

 

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

 

Odsutni: Srećko Pozaić i Tamara Herceg Babić 

 

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

konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

 

Predlaţe se sljedeći Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Prethodna suglasnost za zapošljavanje Biserke Horvat, na neodreĎeno, učiteljica 

glazbene kulture 

3. Prethodna suglasnost za zapošljavanje Kristine Pisk, na odreĎeno, učiteljica 

matematike 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Predloţeni 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 predaje riječ ravnatelju Škole koji obavještava prisutne da 

je s Boţidarom Ljubenkom sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu na zahtjev djelatnika 

koji je u Osnovnoj školi Zabok dobio povećanje satnice. Govori da su na natječaj za učitelja/cu 

glazbene kulture pristigle ukupno tri molbe. Jedna osoba je bila nestručna za obavljanje 

traţenog posla, a jedan kandidat je odustao od zaposlenja radi pronalaska drugog posla. 

Ravnatelj predlaţe Biserku Horvat iz Vrbovca za zapošljavanje na neodređeno vrijeme uz 

probni rok od 3 mjeseca na radno mjesto učiteljice glazbene kulture. Ravnatelj poziva prisutne 
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da pogledaju dokumentaciju kandidata pristiglu na javni natječaj. Nakon kraće rasprave 

jednoglasno se daje suglasnost za zapošljavanje Biserke Horvat. Suglasnost se prilaţe 

Zapisniku. 

 

 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se daje suglasnost za zapošljavanje Biserke Horvat na neodreĎeno, nepuno 

radno vrijeme od 18 sati tjedno uz probni rok od tri mjeseca na radno mjesto učiteljice 

glazbene kulture od 2. oţujka 2017. 

 

Ad 3.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju koji obavještava prisutne članove 

Školskog odbora da je Mateja Trčak trenutno na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, ali da 

se ne namjerava vraćati na radno mjesto do kraja roditeljskog dopusta. Govori da su na natječaj 

za zapošljavanje učitelja matematike pristigle ukupno tri molbe. Sve osobe koje su se javile na 

natječaj su nestručne za obavljanje traţenog posla. Ravnatelj predlaţe zapošljavanje Kristine 

Pisk prvostupnice matematike iz Marije Bistrice na određeno, nepuno radno vrijeme od 31 sat 

tjedno do povratka Mateje Trčak s bolovanja, ali ne na dulje od pet mjeseci, budući da se radi o 

nestručnoj zamjeni. Ravnatelj poziva prisutne da pogledaju dokumentaciju kandidata pristiglu 

na javni natječaj. Nakon kraće rasprave jednoglasno se daje suglasnost za zapošljavanje 

Kristine Pisk na radno mjesto učiteljice matematike. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se daje suglasnost za zapošljavanje Kristine Pisk na odreĎeno, nepuno radno 

vrijeme od 31 sat tjedno do povratka Mateje Trčak s bolovanja, ali ne na dulje od pet mjeseci 

na radno mjesto učiteljice matematike. 

 

Ad 4.) Ravnatelj se javlja za riječ te obavještava prisutne kako još uvijek ne postoji rješenje  za 

pristanak školskog autobusa, naime autobus pristaje na nepreglednom dijelu prometnice iza 

rotora. Predlaţe da se Općini uputi upit o tome kada će se i gdje izgraditi stajalište za autobuse. 

Prisutni su se jednoglasno sloţili da se uputi takav dopis Općini Mače. 

Ravnatelj upoznaje prisutne da je na radno mjesto vjeroučitelja umjesto Sandre Sviben 

primljen, na temelju kanonskog mandata Ureda za vjeronauk, Jurica Gregurić, a na radno 

mjesto Anite Herceg Sanja Ranogajec Kučko. Navedena zapošljavanja su zamjene za djelatnice 

koje su na bolovanju. Prisutni su suglasni s navedenim zapošljavanjima. 

 

Nema drugih pitanja ni prijedloga. 

 

Završeno u 16:00 sati.  

 

    Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                 Mirjana Marijić  


