
ZAPISNIK 

 

sa  sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 24.02.2020.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni  članovi:  Marinko Nekić, Danijela Mikić, Ljiljana Pavlović,. Miroslav Zlosa, Šime 

Jurlina i Josip Kovač 

 

Izostanak opravdao: Saša Hološ 

 

Ostali nazočni: Mirjana Buneta-Knežević- ravnateljica škole, Stjepan Ament- tajnik škole, 

zapisničar. 

 

Nakon što je predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno šest od 

sedam  članova školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predložio 

je sljedeći 

 

DNEVNI  RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Donošenje Procedure za provjeru vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava 

3. Donošenje prethodne suglasnosti za  

    - učitelja/icu razredne nastave u matičnoj školi na određeno puno radno vrijeme  

4. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.        

 

AD 1. 

 

Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora jednoglasno je prihvaćen. 

      

AD 2.  

 

S potrebom donošenja Procedure provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava 

nazočne članove školskog odbora upoznao je tajnik škole, s napomenom da je naša škola do sada 

zatražila i dobila  provjeru vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi za sve zaposlene ( osim učiteljice 

likovne kulture koja je završila akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu-postupak u tijeku) 

i da su one sve vjerodostojne. 

Školski odbor jednoglasno donosi Proceduru provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih 

isprava. 

AD 3. 

 

Ravnateljica škole izvijestila je nazočne članove Školskog odbora da smo imali raspisan natječaj za 

popunu  radnog mjesta: 

 

1. Učitelja/ice razredne nastave u matičnoj školi na određeno puno radno vrijeme, zamjena za 

Anu Sertić,odnosno Biljanu Tramošljanin. 

 

Na raspisani natječaj prijave su dostavili: 

 

1.Maja Radinković, magistra primarnog obrazovanja, prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava 

uvjete natječaja. 



    

2. Marina Bukovčan, magistra primarnog obrazovanja, prijava je pravodobna, potpuna, 

    ispunjava uvjete natječaja 

3. Adriana Mikolić, magistra primarnog obrazovanja, prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava 

uvjete natječaja 

4. Katarina Klobučar, magistra primarnog obrazovanja, prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava 

uvjete natječaja    

5. Monika Bošnjak, magistra primarnog obrazovanja, prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava 

uvjete natječaja 

 6. Marijana Kuzman, magistra ekonomije prijava je pravodobna, potpuna, ne ispunjava uvjete 

natječaja 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata nakon provedenog  pismenog testiranja i razgovora 

(intervjua) dostavilo je ravnateljici škole rang listu kandidata prema kojoj je Maja Radinković 

ostvarila  ukupno 57 bodova. 

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Maju Radinković, magistru primarnog obrazovanja, za 

obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u matičnoj školi  na određeno puno radno vrijeme od 

40 sati tjedno, do povratka Ane Sertić, odnosno Biljane Tramošljanin na rad. 

Nastup na posao 27.veljače 2020.godine 

  

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Maju Radinković, magistru primarnog 

obrazovanja, za obavljanje poslova učiteljice razredne nastave u matičnoj školi  na određeno puno 

radno vrijeme od 40 sati tjedno, do povratka Ane Sertić, odnosno Biljane Tramošljanin na rad. 

Nastup na posao 27.veljače 2020.godine 

 

AD 4.  

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 13,30 sati. 

 

 

 

Zapisničar                                                                         Predsjednik školskog odbora 

                                                                                                 

 

 

Stjepan Ament                                                                             Marinko  Nekić 

 


