IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa XXVIII. sjednice Školskoga odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica održane dana 29.09.2015. s
početkom u 21:00 sat u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica.
Prisutni članovi: J. Jakopec, A. Jertec, D. Sugnetić, M. Hudi-Hitrec, L. Levar, I. Šantek
Ostali prisutni: B. Slunjski (ravnateljica), Ž. Piljak (računovođa)
Odsutni članovi: S. Žunić (ispričala se)

Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)

Suglasnost za zapošljavanje
Rebalans proračuna za 205. godinu
Školski kurikulum za šk. god 2015./2016.
Godišnji plan i program rada za 2015./2016.
Pitanja i prijedlozi

Predsjednica daje dnevni red na glasanje. Dnevni red je usvojeno jednoglasno.
Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda predsjednica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice.
Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad 1) Suglasnosti za zapošljavanje
Ravnateljica je upoznala prisutne s raspisanim natječajem
1. Spremačica, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno), određeno
2. Učitelj matematike, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (9 sati ukupno tjedno),
neodređeno
Natječaj za spremačicu, određeno puno radno vrijeme – ravnateljica je donijela Odluku o neizboru
zbog povratka radnice s bolovanja
Učitelj matematike, nepuno radno vrijeme (9 sati ukupno tjedno), neodređeno
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasni zaključak da ravnateljica prvo obavi razgovor s
kandidatkinjom Marijom Orešić, pa će se tada donijeti odluka o izboru.
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje učiteljice Barbare Pečarić na
radno mjesto učiteljice engleskoga jezika na puno radno vrijeme 40 sati tjedno (zamjena za porodiljni
učiteljice Marine Richter) i učiteljice Lidije Kulji na radno mjesto učiteljice razredne nastave na puno
radno vrijeme 40 sati tjedno određeno (zamjena za porodiljni učiteljice Magde Henok) na određeno
vrijeme do 60 dana.
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Ad 2) Rebalans proračuna za 2015. godinu.
Školski odbor jednoglasno donosi 2. rebalans proračuna OŠ Zlatar Bistrica za 2015. godnu
Ad 3) Školski kurikulum za šk. godinu 2015./2016.
Školski kurikulum za 2015./2016. godinu je jednoglasno usvojen.
Ad 4) Godišnji plan za šk. godinu 2015. /2016.
Godišnji plan za školsku godinu 2015./2016. godinu je jednoglasno usvojen.
Ad 5) Pitanja i prijedlozi
Pitanja nije bilo.
Sjednica je završena u 22:00 sata.
Zapisničar
Žarko Piljak

Predsjednica ŠO:
Andreja Jertec
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