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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 

A. MIHANOVIĆA 6 

ŠKOLSKI ODBOR 

Klasa: 003-08/17-01/25 

Urbroj: 2113/04-380-22-17-2 

 

 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 

 

s 7. sjednice Školskog odbora koja je održana u ponedjeljak, 6.11.2017. godine s početkom 

u 18,00 sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 

 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 

Branko Čičko 

     Melita Peternel 

Anica Curman   

Valerija Vdović 

Vlasta Mrzljak 

Vlatka Mrzljak   

       

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 sedam članova (7/7) Školskog odbora, te Školski 

odbor može donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 

1.  Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora održane 16.10.2017. godine 
 

2. Imenovanje voditelja Školskog sportskog društva za školsku godinu 2017./2018. 
 

3. 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) učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno - natječaj 

objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, dana 17.10.2017. godine 

b) učitelja njemačkog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, od 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 17.10.2017. godine 

c) učitelja razredne nastave 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 17.10.2017. godine 
 

 4.  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 6. sjednice Školskog odbora održane dana 16.10.2017. 

godine. 

 

Ad.2.)  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 2017./2018. 

 

 

Ad.3.) 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 17.10.2017. 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: 

a) učitelja njemačkog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno  

b) učitelja njemačkog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, od 

povratka odsutne radnice na rad  

c) učitelja razredne nastave na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno 

 

a) Za radno mjesto učitelja njemačkog jezika, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati 

tjedno   
 

Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja njemačkog 

jezika,  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno zaposli Martu Klarić, magistru 

primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom. 

 

b) Za radno mjesto učitelja njemačkog jezika, određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati 

tjedno, do povratka odsutne radnice Sabine Frgec na rad   
 

Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja njemačkog 

jezika,  određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka odsutne radnice na rad zaposli 

Martu Klarić, magistru primarnog obrazovanja s njemačkim jezikom. 
 

c) Za radno mjesto učitelja razredne nastave, neodređeno, puno radno vrijeme  
 

Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja razredne 

nastave, na neodređeno, puno radno vrijeme zaposli Mihaelu Mahalec, magistru primarnog 

obrazovanja. 

 

 

 Sjednica je završena u  19,00 sati. 

 

 

       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 

             Anica Curman                              Vesnica Kantoci 


