Klasa:003-06/18-01/02
Urbroj:2176-40-07-18-06

Zapisnik
sa 16. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Jasenovac
održane 24. rujna 2018. godine s početkom u 18.00 sati

Nazočni: Melita Braičić, predsjednica Školskog odbora, Marijan Bartolac , član, Damir
Vidaković, član, Ivana Mačković Marenić, član , Ana Špoljarević, član i Mario Posavac,
član.
Ostali nazočni: Branko Šepović, ravnatelj i Nives Drobnjak, zapisničar.
Početak u 18:00 sati
Predsjednica otvara 16. sjednicu Školskog odbora.
Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 15. sjednice Školskog odbora.
Predsjednica je utvrdila da postoji kvorum te predložila dnevni red naznačen u pozivu za 16.
sjednicu.
Dnevni red:
1. Suglasnost za prijem djelatnika
-učitelj njemačkog jezika – neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
-učitelj engleskog jezika – određeno, nepuno radno vrijeme – 37 sati tjedno, do
povratka djelatnice s roditeljskog dopusta
2. Razno
Dnevni red se jednoglasno usvaja.
AD.1.)
Po dobivanju suglasnosti za raspisivanje natječaja od Ureda državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji, raspisan je natječaj za učitelji/icu njemačkog jezika na nepuno – 20
sati tjedno, neodređeno vrijeme. Na natječaj raspisan za učitelja/icu njemačkog jezika
javila se 1 kandidatkinja, nestručna. Ravnatelj predlaže Šteficu Blažević za zasnivanje
radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, ali ne dulje od 5 mjeseci,
sukladno članku 107. stavak 12. i čl.114. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 152/14, 07/17, 68/18).
Školski odbor donosi
ODLUKU
Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Šteficom Blažević na radnom mjestu
učitelja njemačkog jezika na nepuno- 20 sati tjedno, određeno radno vrijeme, ali ne dulje
od 5 mjeseci, sukladno članku 107. stavak 12. i čl.114. zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14, 07/17, 68/18).

Odluka je donesena jednoglasno.
III. Odlaskom dosadašnje učiteljice engleskog jezika Danijele Poklečki na roditeljski
dopust, a po dobivanju suglasnosti za raspisivanje natječaja od Ureda državne uprave u
Sisačko-moslavačkoj županiji, raspisan je natječaj za učitelji/icu engleskog jezika. Na
natječaj raspisan za učitelj/icu engleskog jezika javila se 1 kandidatkinja. Obzirom je
Tatjana Bijelić stručna, ravnatelj je predlaže za zasnivanje radnog odnosa do povratka
radnice na rad.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Tatjanom Bijelić na radnom mjesto
učiteljice engleskog jezika na nepuno – 37 sati tjedno, određeno radno vrijeme do povratka
radnice na rad.
Odluka je donesena jednoglasno.

AD.2.)
Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.
Sjednica je završena u 18:30 sati.

Zapisničar

Nives Drobnjak

Predsjednica Školskog odbora

Melita Braičić

