ZAPISNIK
s dvadeset i prve sjednice Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec
održane dana 31. kolovoza 2015. godine ( ponedjeljak) s početkom u 17,30 sati.
Sjednici prisutni: Ljiljana Bušić, Marija Cetl, Tomislav Dobrica, Mario Mataković,
Martina Pavić
Odsutni: Andrea Knapić, Dražen Sabolić
Ostali prisutni: Žarko Popović – ravnatelj,
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica.
Dvadeset i prvu sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec
otvorila je predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić i pozdravila sve prisutne.
Nakon što je utvrđena nadpolovična većina predložila je sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika
2. Prijem zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika edukatorarehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme
3. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja engleskog jezika na određeno
puno radno vrijeme do 60 dana bez natječaja
4.Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja RN u PŠ Banovo na određeno puno
radno vrijeme do 60 dana bez natječaja
5. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja RN u PŠ Preseka na određeno
puno radno vrijeme do 60 dana bez natječaja
6. Prijem zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika psihologa na određeno
puno radno vrijeme do 60 dana bez natječaja
7. Prijem zaposlenika na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme
do 60 dana bez natječaja
8. Organizacija rada u školskoj godini 2015./2016. –usvajanje
9. Izvješće o radu škole na kraju školske godine 2014./2015. – usvajanje
10. Razno.
Ravnatelj škole Žarko Popović predložio je da se točka 9. Dnevnog reda: „Izvješće
o radu škole na kraju školske godine 2014./2015.“ makne s dnevnog reda, a
umjesto nje stavi: „Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja matematike na
određeno puno radno vrijeme do 60 dana bez natječaja“. Predsjednica Školskog
odbora Ljiljana Bušić prihvatila je prijedlog ravnatelja te predložila navedeni
izmijenjeni dnevni red.
Predloženi izmijenjeni dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.
Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić konstatirala je da su svi
članovi Školskog odbora dobili po jedan primjerak zapisnika sa 20. sjednice Školskog
odbora. Kako nije bilo primjedbi na navedeni zapisnik Školski odbor jednoglasno je
donio
Odluku
u usvajanju zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora.
Ad 2.
Tajnica škole Lucija Kovaček informirala je nazočne da je za radno mjesto
stručnog suradnika edukatora-rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme
pristiglo 19 molbi i to: Rozali Sanja Šlogar, Lana Šramek Barišić, Ivana Sučić, Zorica
Volarević, Nevena Barišić, Mirna Biondić Markulin, Andreja Jurović, Martin Rogelj,
Rebeka Štimac, Milan Bogović, Stanislava Tomić, Lana Mlinarić, Martina Župan,
Goran Mudrinić, Jasmina Puškarić, Ana Tolić, Martina Draganić, Marijana Skočibušić i
Tena Ormuž.
Ravnatelj predlaže Sanju Rozali Šlogar, VSS, magistru edukacijske
rehabilitacije, iz Dugog Sela. Školski odbor glasovao je na sljedeći način: 4 člana su
bila za navedeni prijedlog (Marija Cetl, Tomislav Dobrica,Mario Mataković i Martina
Pavić),a jedan član (Ljiljana Bušić) suzdržana iz razloga što „ unatoč stvarnim
potrebama učenika za logopedom koje već godinama potvrđuju učitelji i roditelji
svojim potpisima, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije izdalo odobrenje
za otvaranje novog radnog mjesta stručnog suradnika – logopeda, već za stručnog
suradnika – edukatora-rehabilitatora.“
Temeljem navedenog Školski odbor donio je
Odluku
da se za stručnog suradnika edukatora-rehabilitatora izabere Sanja
Rozali Šlogar iz Dugog Sela.
Ad 3.
Tajnica škole informirala je nazočne da je učiteljica engleskog jezika
Snježana Maltar otišla u starosnu mirovinu s danom 1. rujna 2015. godine. Za
navedeno upražnjeno radno mjesto molbu je podnijela Mirjana Dragija, VSS,
magistra portugalskog jezika i književnosti i magistra edukacije engleskog jezika i
književnosti, iz Zetkana.
Ravnatelj predlaže da se Mirjanu Dragiju izabere do 60 dana bez
natječaja, što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio

Odluku
da se za učitelja engleskog jezika do 60 dana bez natječaja izabere
Mirjana Dragija iz Zetkana.
Ad 4.
Tajnica škole informirala je nazočne da je učiteljica RN u PŠ Banovo
Nikolina Crnčić na porodnom dopustu. Na navedeno upražnjeno radno mjesto
molbu je podnijela Tea Jagatić iz Dulepske, apsolvent UA kojoj je preostalo
samo još polaganje diplomskog rada. Ravnatelj je predložio da se Teu Jagatić
izabere na navedeno radno mjesto do 60 dana bez natječaja, što je Školski
odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se za učitelja RN u PŠ Banovo do 60 dana bez natječaja izabere
Tea Jagatić iz Dulepske.
Ad 5.
Tajnica škole informirala je nazočne da je učiteljica RN u PŠ Preseka
Nikolina Čerkez na porodnom dopustu. Na navedeno upražnjeno radno mjesto
molbu je podnijela Zlata Tomašković i Anita Poljak.
Ravnatelj škole predlaže da se na mjesto Nikoline Čerkez izabere Anita
Poljak iz Žunaca, VSS, magistra primarnog obrazovanja, koja također radi kao
učiteljica RN u PŠ Preseka na određeno puno radno vrijeme do povratka Darije Hrgić
s porodnog dopusta, a da se na njeno radno mjesto izabere Zlata Tomašković iz
Kapele, VSS, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta
povijest.
Školski odbor prihvatio je navedene prijedloge ravnatelja te
jednoglasno donio
Odluke
a)da se aneksom ugovora Anita Poljak premjesti na upražnjeno mjesto
do povratka Nikoline Čerkez s porodnog dopusta
b) da se za učiteljicu RN u PŠ Preseka do 60 dana bez natječaja izabere
Zlata Tomašković (zamjena za Dariju Hrgić ).
Ad 6.
Tajnica škole informirala je nazočne da se stručni suradnik – psiholog
nalazi na bolovanju ( komplikacije u trudnoći). Na navedeno upražnjeno radno
mjesto molbu je podnijela Lidija Zajec iz Zagreba, VSS, diplomirani psiholog i
profesor psihologije.

Ravnatelj predlaže da se Lidiju Zajec izabere do 60 dana bez natječaja,što
je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se za stručnog suradnika – psihologa do 60 dana bez natječaja izabere
Lidija Zajec iz Zagreba.
Ad 7.
Tajnica škole informirala je nazočne da je upražnjeno radno mjesto
kuharice zbog odlaska Marije Hasan u starosnu mirovinu. Na navedeno upražnjeno
radno mjesto molbu je podnijela Grozdana Gudić iz Preseke,SSS, kuharica. Danas
smo dobili odobrenje od strane MZOŠ-a za raspisivanje natječaja za navedeno radno
mjesto te ćemo uskoro i raspisati navedeni natječaj.
Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto kuharice do 60 dana bez
natječaja izabere Grozdana Gudić koja je i do sada radila kao zamjena navedene
kuharice, što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se na radno mjesto kuharice do 60 dana bez natječaja izabere
Grozdana Gudić iz Preseke.
Ad 8.
Ravnatelj škole Žarko Popović upoznao je nazočne s organizacijom rada u
školskoj godini 2015./2016.. Nastava počinje 7. rujna 2015. godine, a završava 10.
lipnja 2016. godine i ustrojava se u 2 polugodišta. Prvo polugodište traje od 7. rujna
do 23. prosinca 2015.g.. Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2016. do 10. lipnja
2016.g..Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2015., a završava 8. siječnja
2016.g.. Proljetni odmor učenika počinje 21. ožujka 2016., a završava 25. ožujka
2016.g.. Ljetni odmor učenika počinje 13. lipnja 2016. godine. Dobili smo odobrenje
za tri odjela prvih razreda. Ukupno imamo 45 razrednih odjela i 1 POOG. Sva nastava
je stručno zastupljena.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o usvajanju Organizacije rada u školskoj godini 2015./2016..
Ad 9.
Tajnica škole informirala je nazočne da su za upražnjeno radno mjesto
učitelja matematike pristigle dvije molbe i to: Marija Tomić Kruljac iz Ivanić Grada,
VSS, magistra edukacije matematike i Sabina H. Omerović iz Repinca, VSS, profesor
matematike i informatike.

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto učitelja matematike do 60 dana
bez natječaja izabere Marija Tomić Kruljac, što je Školski odbor jednoglasno
prihvatio te donio
Odluku
da se na radno mjesto učitelja matematike do 60 dana bez natječaja
izabere Marija Tomić Kruljac iz Ivanić Grada.
Ad 10.
10.1. Pod točkom „razno“ ravnatelj škole informirao je nazočne o
radovima koji su izvršeni tijekom ljetnih praznika ( izmjena stolarije na dijelu školske
zgrade matične škole, te adaptacija sanitarnih prostora u lijevom krilu matične
škole).
10.2. Ravnatelj predlaže da se ubuduće svi natječaji pišu uz uvjet
zakonskog probnog roka, što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se ubuduće svi natječaji pišu uz uvjet zakonskog probnog roka.
Sastanak je završen u 20,00 sati.
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