
ZAPISNIK 

 

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

Zdenci dana 06.02.2020.godine s početkom u 17,00 sati. 

 

Nazočni  članovi:  Marinko Nekić, Danijela Mikić, Ljiljana Pavlović, Saša Hološ. 

 

Izostanak opravdali:Miroslav Zlosa, Šime Jurlina i Josip Kovač 

 

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 četiri 

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. Usvajanje izvješća inventurnih komisija 

3. Donošenje završnog obračuna Škole za 2019.godinu 

4. Donošenje prethodne suglasnosti za: 

    - pedagoga/inju škole na neodređeno puno radno vrijeme  

    - učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme 

    - učitelja/icu njemačkog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupnog tjednog    

       zaduženja  

5. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

    

 

AD 1. 

 

Zapisnik sa prethodne sjednice Školskog odbora jednoglasno je prihvaćen. 

      

AD 2.  

 

S izvješćem inventurnih komisija o izvršenom popisu na dan 31.12.2019.godine nazočne članove 

školskog odbora upoznala je ravnateljica škole. 

Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno usvaja Izvješća inventurnih komisija. 

Zapisnici Inventurnih komisija sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

AD 3. 

 

S poslovanjem škole u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.godine nazočne članove školskog 

odbora izvijestila je ravnateljica škole.. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju završnog 

obračuna Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Zdenci za 2019.godinu. 

Bilješke uz završni obračun Škole, Bilanca, sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

 



 

 

AD 4. 

 

Ravnateljica škole izvijestila je nazočne članove Školskog odbora da smo imali raspisane natječaje 

za popunu sljedećih radnih mjesta: 

 

1. Pedagog/inja škole na neodređeno puno radno vrijeme  

 

Na raspisani natječaj prijave su dostavili: 

 

1.Ines Špoljarić, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije-prijava  

   je pravodobna, potpuna i ispunjava uvjete natječaja 

2. Antonija Blaženović, magistra pedagogije i magistra edukacije povijesti, prijava je pravodobna,   

    potpuna, ispunjava uvjete natječaja 

3.Mirjana Knežević, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra pedagogije,  

    prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava uvjete natječaja 

4.Lana Glavaš, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra pedagogije, 

   prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava uvjete natječaja 

5.Katarina Ćosić, magistra pedagogije i magistra edukacije povijesti, prijava je pravodobna, 

   potpuna i ispunjava uvjete natječaja 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata nakon provedenog  pismenog testiranja i razgovora 

dostavilo je ravnateljici škole rang listu kandidata prema kojoj je Ines Špoljarić ostvarila  ukupno 58 

bodova, Katarina Ćosić 56 bodova i Antonija  Blaženović 49 bodova. 

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Ines Špoljarić, magistru edukacije hrvatskog jezika i 

književnosti i magistru pedagogije za obavljanje poslova pedagoga škole na neodređeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno. 

Nastup na posao 12.veljače 2020.godine 

  

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Ines Špoljarić, magistru edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti i magistru pedagogije za obavljanje poslova pedagoga škole na 

neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno. 

Nastup na posao 12.veljače 2020.godine 

 

 

2. Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 29 sati ukup-

nog tjednog zaduženja 

 

Na  raspisani natječaj prijave su dostavili: 

 

1.Luka Poljak, magistar kineziologije, prijava je pravodobna, potpuna i ispunjava uvjete natječaja 

2.Domagoj Bogdanić, magistar kineziologije, prijava je pravodobna, ali nije potpuna  (prijava nije  

   potpisana i nema uvjerenje o nekažnjavanju  u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju 

    u osnovnoj i srednjoj školi ) 

3.Marijana Kuzman, magistra ekonomije, prijava je pravodobna i potpuna ali ne ispunjava uvjete  

    natječaja 

 

 

 

 



Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Luku Poljaka, magistra kineziologije, za obavljanje 

poslova učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno 

do povratka Danijela Jurlina na rad. 

Nastup na posao 10.02.2020.godine 

 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Luku Poljaka, magistra kineziologije, za 

obavljanje poslova učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 24 

sata tjedno do povratka Danijela Jurline na rad. 

Nastup na posao 10.02.2020.godine 

 

 

3. Za učitelja njemačkog jezika prijavu je dostavila: 

 

1.Marija Šantić, diplomirani filozof i religiolog, profesor filozofije i religijskih znanosti  

    s položenim B1 stupnjem njemačkog jezika  

 

Budući da imenovana ne ispunjava uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, a da obavljanje poslova ne trpi odgodu, ravnateljica traži prethodnu suglasnost za  

Mariju Šantić za obavljanje poslova učitelja njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 

od 8 sati ukupnog tjednog zaduženja za rad u područnim školama u Velikom Rastovcu i Crncu do 

popune radnog mjesta ponovljenim natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 5 mjeseci. 

Nastup na posao 10.02.2020.godine. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Mariju Šantić za obavljanje poslova 

učitelja njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupnog tjednog zaduženja 

za rad u područnim školama u Velikom Rastovcu i Crncu do popune radnog mjesta ponovljenim 

natječajem ili na drugi propisan način, najdulje do 5 mjeseci. 

Nastup na posao 10.02.2020.godine. 

 

AD 5.  

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 17,45 sati. 

 

 

 

Zapisničar                                                                         Predsjednik školskog odbora 

                                                                                                 

 

 

Stjepan Ament                                                                             Marinko  Nekić 

 


