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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa III. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica  

održane 28.8.2017.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica 

 

Prisutni članovi: Jasna Jakopec, Andreja Jertec, , Marija Hudi Hitrec, Luka Levar, Leonard Fulir, Davor 

Sugnetić 

Odsutni su: Suzana Žunić (ispričala se) 

Ostali prisutni: Jasna Kokot Pelko, ravnateljica i Žarko Piljak, voditelj računovodstva, Natalija Jug, 

tajnica 

Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova jednoglasno je prihvaćen sljedeći 

dnevni red: 

DNEVNI RED: 

 

1. Polugodišnje financijsko izvješće 

2. Realizacija na dan 31.7. 

3. Plan nabave 

4. Donošenje odluke o cijeni obroka u školskoj kuhinji 

5. Suglasnost za zapošljavanje 

6. Suglasnost na odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu 

7. Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma za šk. god. 

2016./2017. 

8. Pitanja i prijedlozi 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda predsjednica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice. 

Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Ad. 1. Polugodišnje financijsko izvješće 

Voditelj računovodstva je detaljno obrazložio Polugodišnje financijsko izvješće koje je jednoglasno 

usvojeno. 

 

Ad. 2. Realizacija na dan 31.7. 

Voditelj računovodstva je upoznao prisutne s realizacijom na dan 31.7. ,koja je jednoglasno usvojena. 
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Ad. 3. Plan nabave 
Točka je odgođena za slijedeću sjednicu. 
 
Ad 4.) Donošenje odluke o cijeni obroka u školskoj kuhinji 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli odluku o cijeni obroka u školskoj kuhinji, a to je 5,50 
kuna. 

 
Ad 5.) Suglasnost za zapošljavanje 

Ravnateljica je upoznala prisutne s raspisanim natječajem za radno mjesto učitelj razredne nastave, 1 

izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno), određeno (do dobivanja suglasnosti MZO-

a) i učitelj matematike, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno), određeno 

(zamjena) objavljenog 8. kolovoza 2017. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te 

mrežnoj i Oglasnoj ploči Škole pristiglo je ukupno 55 zamolbi. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Jelene Novosel, magistre 
primarnoga obrazovanja na puno (40 sati ukupno tjedno), određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti 
MZO-a. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Marijane Jozepović, magistre 
edukacije matematike na puno (40 sati ukupno tjedno), određeno vrijeme (zamjena za učiteljicu 
matematike Mateju Trčak koja je na rodiljnom dopustu) do povratka navedene učiteljice. 

Temeljem Odluke o broju razrednih odjela OŠ Zlatar Bistrica i jednog razrednog odjela 1. razreda više 
prijavljena je sukladno ZOOSŠ potreba za učiteljem/icom razredne nastave Uredu državne uprave 
KZŽ. 

Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u KZŽ i Sindikata 
hrvatskih učitelja uputilo je učiteljicu Rajnu Borovčak.  

S navedenom učiteljicom sklapa se ugovor o radu na određeno odnosno na neodređeno vrijeme po 
dobivanju suglasnosti MZO-a  bez natječaja prema čl. 107., stavku 10., podstavku 3. ZOOOSŠ-a. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje učiteljice razredne nastave 
Rajne Borovčak na određeno odnosno na neodređeno po dobivanju suglasnosti MZO-a puno ukupno 
40 sati tjedno radno vrijeme. 

Dosadašnja učiteljica njemačkoga jezika Anita Juračić Perhoč dobila je dopunu satnice u OŠ Ante 
Kovačića Zlatar na puno radno vrijeme, te je sukladno ZOOOSŠ prijavljena potreba za učiteljem/icom 
njemačkoga jezika. 

Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne uprave u KZŽ i Sindikata 

hrvatskih učitelja uputilo je učiteljicu Nensi Bilić.   

S navedenom učiteljicom sklapa se ugovor o radu na neodređeno 13 sati ukupno tjedno bez natječaja 

prema čl. 107., stavku 10., podstavku 3. ZOOOSŠ-a. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje učiteljice njemačkoga jezika 

Nensi Bilić na neodređeno 13 sati ukupno tjedno radno vrijeme.  
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Ravnateljica je također upoznala prisutne s projektom Baltazar 4 u kojem je povjerenstvo za odabir 

kandidata u sklopu projekta za školu partnera Osnovna škola Zlatar Bistrica predložilo Kristinu 

Šarkanj, magistru primarnog obrazovanja za pomoćnika u nastavi. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje pomoćnika u nastavi Kristine 
Šarkanj, magistre primarnog obrazovanja s početkom rada 4.9.2017. g na nepuno 20 sati ukupno 
tjedno, određeno vrijeme do 15. lipnja 2018. g. 

 

Ad 6.) Suglasnost na odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu 

Ravnateljica je upoznala prisutne s Odlukom o broju razrednih odjela OŠ Zlatar Bistrica u šk. god. 
2017./2018., temeljem koje je došlo do prestanka potrebe u dijelu radnog vremena od 1.9.2017. g. za 
slijedeće učitelje/ice: 

 Štefica Škrlec, prestanak potrebe za 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena odnosno dolazi 

do umanjenja ukupnog radnog vremena s 35 sati na 27 sati ukupno tjedno 

 Sandra Belinić, prestanak potrebe za 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena odnosno dolazi 

do umanjenja ukupnog radnog vremena s 28 sati na 20 sati ukupno tjedno 

 Melita Špoljar, prestanak potrebe za 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena odnosno dolazi 

do umanjenja ukupnog radnog vremena s 20 sati na 16 sati ukupno tjedno 

 Alan Grabušić, prestanak potrebe za 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena odnosno dolazi 

do umanjenja ukupnog radnog vremena s 19 sati na 15 sati ukupno tjedno 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za otkaz ugovora o radu s ponudom 
izmijenjenog ugovora navedenim učiteljima/icama. 

 

Ad 7.) Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma za šk. god. 
2016./2017. 

Ravnateljica je prisutne članove Školskoga odbora upoznala s izvješćima o realizaciji Godišnjeg plana i 
programa rada i Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017. 

 

Ad 7.) Pitanja i prijedlozi 

Ravnateljica je upoznala prisutne sa Odlukom o organizaciji odgojno – obrazovnog rada prema kojoj 
će učenici 4. razreda pohađati nastavu u smjeni s učenicima predmetne nastave (od 5. do 8. razreda), 
a nastava za učenike u prijepodnevnoj smjeni počinje u 8.00 sati, a u poslijepodnevnoj u 13.15 sati.  
Odluka je donesena jer u šk. god. 2017./2018. postoji još veći nedostatak prostora zbog većeg broja 

novoupisanih učenika tj. povećanja broja razrednih odjela razredne nastave.  

 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo. 

Sjednica ŠO završena je u 20.15 sati. 

Zapisničarka:        Predsjednica ŠO 

Natalija Jug       Andreja Jertec 


