
ZAPISNIK 
 

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

Zdenci dana 12.09.2016.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni: Marinko Nekić, Matija Inhof, Danijela Mikić, Mario Vučković, Alexandra  Milinković, 

Vlatka Lazar, računovođa škole Marijana Kovačević, ravnateljica škole Mirjana Buneta-Knežević, 

tajnik škole Stjepan  Ament- zapisničar. 

 

Izostanak opravdao: Šime Jurlina 

 

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. Financijsko izvješće za period 01.01. do 30.06.2016.godine 

2. Donošenje prethodne suglasnosti za: 

- učitelja edukatora-rehabilitatora, puno radno vrijeme, najdulje do 60 dana 

            - učitelja hrvatskog jezika, puno radno vrijeme, najdulje do 60 dana 

            - učitelja hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), najdulje do 60 dana  

            - učitelja razredne nastave, puno radno vrijeme, najdulje do 60 dana 

            - učitelja njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme ( 25 sati tjedno), najdulje do 60 dana     

3. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

    

AD 1. 

 

            Financijsko izvješće o poslovanju Škole za period od 01.01. do 30.06.2016.godine nazočnim 

članovima Školskog odbora podnijela je računovođa škole Marijana Kovačević. 

           Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi Financijsko izvješće o 

poslovanju Škole za period od 01.01. do 30.06.2016.godine. 

           Financijsko Izvješće o poslovanju Škole za period od 01.01. do 30.06.2016.godine sastavni 

je dio ovog zapisnika. 

 

AD 2. 

 

           Ravnateljica je članove Školskog odbora izvijestila da je od 01.09.2016.godine, odnosno 

05.09.2016.godine najduže na 15 dana, uzela za zamjenu učiteljica koje su na porodnom odnosno 

roditeljskom dopustu. 

 

           Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Nives Brusač za obavljanje poslova učitelja 

edukatora-rehabilitatora  na određeno puno radno vrijeme do povratka Tamare Nikšić na 

rad ,odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 60 

dana,računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

          Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Nives Brusač za obavljanje 

poslova učitelja edukatora-rehabilitatora  na određeno puno radno vrijeme do povratka Tamare 

Nikšić, na rad odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 60 



dana, računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.0.2016.godine. 

  

          Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Vlatku Zorc za obavljanje poslova učiteljice 

hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka Mirjane Dadić Kraljik na rad, 

odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 60 dana, 

računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

          Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Vlatku Zorc za obavljanje 

poslova učiteljice hrvatskog jezika  na određeno puno radno vrijeme do povratka Mirjane Dadić 

Kraljik na rad, odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 60 

dana, računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

           Budući da je učiteljica hrvatskog jezika Sandra Filošević sa 31.08.2016.godine sporazumno 

raskinula ugovor o radu koji je imala sa Školom na neodređeno nepuno radno vrijeme zbog 

ostvarivanja punog radnog vremena u OŠ „Davorin Trstenjak“ u Čađavici ostalo je upražnjeno 

radno mjesto učitelja hrvatskog jezika. 

Prema Odluci Vlade Republike o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim 

službama ( NN br.70/16.) za to radno mjesto potrebna je suglasnost Ministarstva. Zahtjev za 

prethodnu suglasnost već smo dostavili u Ministarstvo.  

Budući da postojećim kadrom nismo u mogućnosti osigurati nesmetano odvijanje nastave hrvatskog 

jezika od 01.09.2016.godine na određeno nepuno radno vrijeme najduže do 15 dana uzela sam 

Andreu Prelog magistru edukacije hrvatskog jezika. 

 

            Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Andreu Prelog za obavljanje poslova učiteljice 

hrvatskog jezika  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do dobivanja suglasnosti 

Ministarstva i popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 60 dana, 

računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

             Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Andreu Prelog za obavljanje 

poslova učiteljice hrvatskog jezika  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do 

dobivanja suglasnosti Ministarstva i popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan način, 

najdulje do 60 dana, računajući od 01.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

  

             Radmila Sokač, učiteljica njemačkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 12 sati 

tjedno, nalazi se na bolovanju, a imamo i upražnjenih 13 sati tjedno njemačkog jezika jer ih nismo 

uspjeli popuniti stručnim kadrom. 

Budući da na zavodima za zapošljavanje nema učitelja njemačkog jezika, za izvođenje nastave 

njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, najduže do 15 dana, uzela 

sam  od 05.09.2016.godine Mariju Šantić prof.filozofije i religijske kulture.  

 

             Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za  Mariju Šantić za obavljanje poslova učiteljice 

njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, do povratka Radmile Sokač 

na rad odnosno popune radnih mjesta natječajem ili na drugi propisan način najduže do 60 dana, 

računajući od 05.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

             Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Mariju Šantić za obavljanje 



poslova učiteljice njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, do 

povratka Radmile Sokač na rad odnosno popune radnih mjesta natječajem ili na drugi propisan 

način najduže do 60 dana, računajući od 05.09.2016.godine. 

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

            Marija Čunko Fridl,  radi kao zamjena za učiteljicu razredne nastave Ivanu Pavelić koja se 

nalazi na roditeljskom dopustu do treće godine života djeteta. 

Budući da je Marija Čunko Fridl od 06.08.2016.na porodnom dopustu ostalo je upražnjeno radno 

mjesto učitelja razredne nastave pa sam od 05.09.2016.godine na određeno puno radno vrijeme 

najduže do 15 dana uzela Tihanu Špoljarić, magistru primarnog obrazovanja. 

 

           Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Tihanu Špoljarić za obavljanje poslova učiteljice 

razredne nastave u matičnoj školi Zdenci na određeno puno radno vrijeme do povratka Marije 

Čunko Fridl ( Ivane Pavelić) na rad odnosno popune radnog mjesta natječajem ili na drugi propisan 

način, najdulje do 60 dana, računajući od 05.09.2016.godine.  

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

          Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost  za Tihanu Špoljarić za obavljanje 

poslova učiteljice razredne nastave u matičnoj školi Zdenci na određeno puno radno vrijeme do 

povratka Marije Čunko Fridl ( Ivane Pavelić) na rad odnosno popune radnog mjesta natječajem ili 

na drugi propisan način, najdulje do 60 dana, računajući od 05.09.2016.godine.  

Nastup na posao 14.09.2016.godine. 

 

AD 3. 

 

          Pod točkom različito ravnateljica je izvijestila članove školskog odbora da se u područnoj 

školi u Velikom Rastovcu zida još jedna učionice što će, kada radovi budu završeni, omogućiti da 

svi učenici školu pohađaju u prvoj smjeni. Nova učionica je pod krovom i slijede radovi na 

vanjskom i unutarnjem uređenju. 

 

 

Dovršeno u 13,35 sati. 

 

 

 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                               Marinko Nekić   

 

 

 

 

 

 

 

 


