OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
A. MIHANOVIĆA 6
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-08/16-01/22
Urbroj: 2113/04-380-22-16-2
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 2. sjednice Školskog odbora koja je održana u četvrtak, 29.09.2016. godine s početkom u 19,00
sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje.
Nazočni članovi:

Nada Falatec
Ivanka Jagečić
Vlasta Mrzljak
Rajka Vočanec

- zamjenica predsjednice
- članica
- članica
- članica

Nenazočni članovi:

Snježana Sitarić-Knezić
Jelena Bratković
Vesna Grabušić

- predsjednica
- članica
- članica

Ostali nazočni:

Sanja Šakoronja
Blaženka Babić
Anica Curman

- ravnateljica
- sindikalna povjerenica
- zapisničarka

Nada Falatec, zamjenica predsjednice Školskog odbora otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne
članove i konstatirala da su na sjednici nazočna četiri člana (4/7) Školskog odbora, te Školski odbor može
donositi pravovaljane odluke.
Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Školskog odbora održane 15.09.2016. godine
2. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 114. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90/11., 16./12.,
86/12., 94/13. i 152/14.) za radna mjesta:
a) učitelja matematike na određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, dana 20.09.2016. godine
b) učitelja njemačkog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno, do povratka
odsutne radnice na rad - natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 20.09.2016. godine
c) učitelja razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do
14.06.2017. - natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj
ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 20.09.2016. godine
3. Razmatranje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./2017. i donošenje odluke
4. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. i donošenje
odluke
5. Imenovanje voditelja Školskog športskog društva za školsku godinu 2016./2017.
6. Izvješće ravnateljice škole o provedenim postupcima nabave bagatelne vrijednosti:
- sanacija krovišta na zgradi Područne škole Krušljevo Selo i
- instalacija opreme za WIFI sustav i računalnu mrežu Osnovne škole Oroslavje.
7. Upoznavanje Školskog odbora s Programom rada pomoćnika u nastavi u projektu Baltazar 3
8. Razno
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Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red isti je jednoglasno prihvaćen i razmatran kako slijedi.
Ad.1.) Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora održane dana 15.09.2016. godine.
Ad.2.) Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.
87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 94./13. i 152/14.) dana 20.09.2016. godine na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
objavljen je natječaj za popunu radnih mjesta:
- učitelja matematike, određeno, puno radno vrijeme, po povratka odsutne radnice na rad
- učitelja njemačkog jezika, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno, do povratka
odsutne radnice na rad
- učitelja razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do
14.06.2017. godine.
a) Za radno mjesto učitelja matematike, određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice
Ane Golec na rad
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja matematike, na
određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad zaposli Petru Bolfek Belošević.
Budući da imenovana radnica ne ispunjava uvjete s istom će se zaključiti ugovor o radu u skladu s
člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
b) Za radno mjesto učitelja njemačkog jezika,, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno
tjedno, do povratka odsutne radnice Magdalene Adamčević Čolić na rad
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja njemačkog jezika, na
određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupno tjedno do povratka odsutne radnice na rad zaposli Petru
Bolfek Belošević.
Budući da imenovana radnica ne ispunjava uvjete s istom će se zaključiti ugovor o radu u skladu s
člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
c) Za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku, određeno, puno radno vrijeme,
do 14.06.2017. godine
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja razredne nastave u
produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do 14.06.2017. godine zaposli Marinu Belošević.
Ad.3.)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.
Ad.4.)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
Ad.5.)
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
1. Marinko Banožić, prof. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture imenuje se voditeljem Školskog
sportskog društva ORO.
2. Voditelj se imenuje za školsku godinu 2016./2017.
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Ad.8.) Pod ovom točkom nije bilo rasprave.
Sjednica je završena u 20,00 sati.
Zapisničarka:
Anica Curman

Predsjednica Školskog odbora:
Snježana Sitarić-Knezić
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