OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
A. MIHANOVIĆA 6
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-08/17-01/22
Urbroj: 2113/04-380-22-17-2

IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 5. sjednice Školskog odbora koja je održana u petak, 29.9.2017. godine s početkom u 18,00 sati u
prostorijama Osnovne škole Oroslavje.
Nazočni članovi/članice:

Vesnica Kantoci
Branko Čičko
Anica Curman
Valerija Vdović
Vlasta Mrzljak
Vlatka Mrzljak

Nenazočni članovi/članice:

Melita Peternel – ispričala se

Ostali nazočni: Sanja Šakoronja, ravnateljica škole
Zapisničarka: Anica Curman
Sjednicom predsjedava predsjednica Školskog odbora Vesnica Kantoci.
Vesnica Kantoci, predsjednica Školskog odbora, otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne članove i
konstatirala da je na sjednici nazočno šest članova (6/7) Školskog odbora te Školski odbor može donositi
pravovaljane odluke.
Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Školskog odbora održane 15.9.2017. godine
2. Razmatranje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. i donošenje odluke
3. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018. i donošenje
odluke
4. Davanje u zakup školskog prostora u školskoj godini 2017./2018. i donošenje odluke
5. Razmatranje pristiglih ponuda za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja za školsku
godinu 2017./2018. i donošenje odluke
6. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 114. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,
90/11., 16./12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) za radna mjesta:
a) spremač/spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - natječaj objavljen na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, dana 12.09.2017. godine
b) učitelja matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno - natječaj objavljen na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, dana 15.9.2017. godine
c) učitelja matematike na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati 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 15.9.2017. godine
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d) učitelja razredne nastave u produženom boravku, na određeno, puno radno vrijeme, do
15.06.2018. - natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 15.9.2017. godine
7. Upoznavanje sa zamolbom Grada Oroslavja za gradnju dječjeg vrtića na dijelu građevinskog
zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Oroslavje
8. Razno
Predsjedavajuća sjednici predložila je nadopunu dnevnog reda:
U točki 6. dnevnog reda:
Iza radnog mjesta učitelja razredne nastave u produženom boravku dodaje se:
e) učitelja matematike, određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno, radi izvođenja nastave u kući
- sukladno članku 107. stavak 10. podstavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Iza točke 7. dnevnog reda dodaju se točke:
- Donošenje odluke o visini cijene školske kuhinje za školsku godinu 2017./2018.
- Upoznavanje Školskog odbora s Programom rada pomoćnika u nastavi u projektu Baltazar 4
Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red i njegovu nadopunu, isti je jednoglasno prihvaćen i
razmatran kako slijedi.
Ad.1.) Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora održane 15.9.2017. godine.
Ad.2.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.
Ad.3.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.
Ad.4.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
1. Osnovna škola Oroslavje daje u zakup prostor velike sportske dvorane (459 m2), male sportske
dvorane (80m2) i učionice u matičnoj i Područnoj školi Krušljevo Selo.
2. Škola daje prostor u zakup sportskim klubovima, udrugama i drugim zainteresiranim osobama uz
uvjet da se davanjem u zakup ne ometa ostvarivanje nastavnog plana i programa rada škole, odnosno redovna
djelatnost škole.
3. Prostor velike i male sportske dvorane daje se u zakup za rekreativne potrebe, treninge,
organizaciju koncerata i komercijalnih priredbi.
Prostor učionice daje se u zakup za provođenje teoretske nastave i sl.
4. Cijena jednog sata (60 minuta) zakupa prostora iz točke 1. za klubove i udruge uz suglasnost
Grada Oroslavja:
a) velika sportska dvorana
- 40,00 kn po satu
b) mala sportska dvorana
- 20,00 kn po satu
c) učionica
- 10,00 kn po satu
Cijena jednog sata (60 minuta) zakupa prostora iz točke 1. za ostale zainteresirane:
a) velika sportska dvorana
- 200,00 kn po satu
b) mala sportska dvorana
- 70,00 kn po satu
c) učionica
- 50,00 kn po satu
5. Školski prostor daje se u zakup u sljedećim terminima:
- velika i mala sportska dvorana radnim danima u vremenu kada nije zauzeta školskim aktivnostima,
a u pravilu od 18,15 do 21,45 sati
- učionice se iznajmljuju u vremenu kada u njima nema redovne nastave
- u slučaju velikog interesa zakup dvorane će se dogovarati i u drugim terminima.
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6. Zakup školskog prostora ne plaćaju učenici naše škole za ostvarivanje aktivnosti planiranih
Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.
7. Ova odluka primjenjuje se za školsku godinu 2017./2018.
Ad.5.) U skladu s provedenim glasovanjem nazočni članovi donijeli su ODLUKU:
Za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u školskoj godini 2017./2018. izabire se
ponuda osiguravajuće kuće Jadransko osiguranje d.d. uz godišnju premiju od 40,00 kn po učeniku s
ponuđenim uvjetima:
- smrt uslijed nezgode/troškovi pogreba – 50.000,00 kn
- trajni invaliditet 125.000,00 kn
- 100% trajna invalidnost 187.500,00 kn
- dnevna naknada – bez karence 70,00 kn
- bolnička naknada bez karence 210,00 kn
- troškovi liječenja 22.500,00 kn
- lom kosti / 1 rebra - 325,00 kn
- gubitak stalnog zuba 1.250,00 kn
- troškovi spašavanja – 32.500,00 kn
- naknada za nošenje gipsa – 2.250,00 kn
- naknada za ugriz psa – 450,00 kn
- trošak estetske operacije 20.000,00 kn
- zakonska odgovornost učenika – 9.000,00 kn
Napomene uz ponudu:
Trajanje osiguranja: 365 dana, 0-24 sata. Teritorijalno pokriće: cijeli svijet
Trajni invaliditet– Ako ukupni postotak invaliditeta iznosi preko 50% tada se svaki dio postotka invaliditeta
koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos naknade
Naknada za nošenje gipsa: preko 25 dana – 750,00 kn
preko 45 dana – 1.500,00 kn
preko 60 dana – 2.250,00 kn

Ad.6.)
Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.
br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12, 86./12., 126./12., 94./13., 152./14. i 7./17.) dana
12.09.2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta:
- spremač/spremačica neodređeno, puno radno vrijeme
a) Za radno mjesto spremač/spremačica neodređeno, puno radno vrijeme
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto spremačice, neodređeno, puno
radno vrijeme zaposli Anitu Cukovečki.
Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.
br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12, 86./12., 126./12., 94./13., 152./14. i 7./17.) dana
15.09.2017. 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, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno
- učitelja matematike, određeno, puno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice na rad
- učitelja razredne nastave u produženom boravku, određeno, puno radno vrijeme
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b) Za radno mjesto učitelja matematike, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno
Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja matematike, određeno,
nepuno radno vrijeme, 9 sati tjedno zaposli Dejana Mišara, informatičara.
Budući da imenovani radnik ne ispunjava uvjete s istim 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 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 Andreju Mustač, magistru
inženjerku geodezije i geoinformatike.
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.
d) Za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku, određeno, puno radno
vrijeme, do 15.06.2018. 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 15.6.2018. godine zaposli Marinu Belošević,
magistru primarnog obrazovanja.
e) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja matematike, određeno,
nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupno tjedno radi izvođenja nastave u kući za školsku godinu 2017./2018.
prema odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja od 4.9.2017, (Klasa: 602-02/17-06/00410, Urbroj:
533-26-17-0004) , ali najdulje do 19.11.2017. zaposli Dejana Mišara, informatičara.
Ad.7.) Predsjedavajuća sjednici upoznala je nazočne članove se zamolbom Grada Oroslavja za gradnju
dječjeg vrtića na dijelu građevinskog zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Oroslavje.
Nazočni članovi donijeli su sljedeći zaključak:
U skladu s navodima iz zamolbe traži se od Grada Oroslavja da dostavi:
- dokaz da u svojem vlasništvu nema odgovarajuće zemljište za gradnju dječjeg vrtića, odnosno da
zemljište u vlasništvu Grada ne udovoljava uvjetima za gradnju dječjeg vrtića i iz kojih razloga
- dostavu dokumentacije iz koje je razvidna veličina zgrade vrtića (u mjerilu) i kolika je potrebna
veličina zemljišta na k.č.broj 701/2 na kojoj bi bila izgrađena zgrada dječjeg vrtića s popratnim sadržajima
- procjenu vrijednosti zemljišta koju bi škola ustupila Gradu Oroslavju te procjenu vrijednosti
zemljišta koje bi Osnovnoj školi Oroslavje bilo ustupljeno nakon gradnje dječjeg vrtića, a sve od ovlaštenog
građevinskog vještaka.
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Ad.8.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
1. Mjesečna cijena školske kuhinje određuje se u iznosu od 120,00 po učeniku.
2. Ova odluka primjenjuje se za školsku godinu 2017./2018.
Ad.9.) Ravnateljica je upoznala nazočne s Uputama za nastavno osoblje, Rasporedom sati i realizacijom u
projektu Baltazar 4 koji je dostavila koordinatorica programa Anita Šalec. Osnovna škola Oroslavje je i ove
školske godine partner na projektu KZŽ „Baltazar 4“ - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s
teškoćama u razvoju.
Sjednica je završena u 19,40 sati.

Zapisničarka:
Anica Curman

Predsjednica Školskog odbora:
Vesnica Kantoci

5

