ZAPISNIK
sa šesnaeste sjednice Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec održane
dana 28. siječnja 2015. godine ( srijeda) s početkom u 18,00 sati u uredu ravnatelja
škole.
Sjednici prisutni: Ljiljana Bušić, Marija Cetl,Tomislav Dobrica, Andrea Knapić, Mario
Mataković, Martina Pavić
Odsutni: Dražen Sabolić
Ostali prisutni: Žarko Popović – ravnatelj, Ružica Knapić - računovođa
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica.
Šesnaestu sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec otvorila je
predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić i pozdravila sve prisutne. Nakon što je
utvrđena natpolovična većina predložila je sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika
2. Prijem zaposlenika po raspisanom natječaju na radno mjesto učitelja RN na
neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
3. Prijem zaposlenika po raspisanom natječaju na radno mjesto učitelja RN na
određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja
4. Prijem zaposlenika po raspisanom natječaju na radno mjesto učitelja defektologa
na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj
5. Prijem zaposlenika po raspisanom natječaju na radno mjesto učitelja matematike
na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
6. Prijem zaposlenika po raspisanom natječaju na radno mjesto učitelja povijesti na
određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
7. Završni račun za 2014. godinu – rasprava i donošenje
8. Plan nabave za 2015. godinu – rasprava i donošenje
9. Razno.
Predloženi 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 s prethodne sjednice Školskog
odbora.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.

Ad 2.
Tajnica škole Lucija Kovaček informirala je nazočne da je po raspisanom
natječaju za radno mjesto učitelja RN na neodređeno puno radno vrijeme pristiglo
13 molbi. To je novootvoreno radno mjesto za koje smo dobili odobrenje MZOS-a,
a radi se o novootvorenom trećem odjelu drugih razreda u matičnoj školi Vrbovec.
Molbe su podnijeli: Irena Haman, Andreja Hegedić, Marko Prša, Mateja
Livajušić, Željka Vuković, Alojzija Tvorić Kučko, Marijana Marić, Dejan Tišljar, Sanja
Vujić, Valentina Jarček, Natalija Zovkić, Ksenija Mohenski, Ivana Mihaljević.
Za navedeno radno mjesto ravnatelj škole Žarko Popović, prof. predlaže
Marka Pršu iz Vrbovca, VSS, diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz
nastavnog predmeta prirodoslovlje, što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te
donio
Odluku
da se za radno mjesto učitelja RN na neodređeno puno radno vrijeme izabere
Marko Prša, VSS, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog
predmeta prirodoslovlje.
Ad 3.
Tajnica škole izjavila je da su po raspisanom natječaju za radno mjesto
učitelja RN na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja ( 1 izvršitelj do povratka Darije
Hrgić s porodnog dopusta, a 1 izvršitelj do povratka Božice Matak s neplaćenog dopusta).
Ukupno je pristiglo 20 molbi. Molbe su podnijeli: Tamara Štimac, Ljubica Poljak, Božica
Poloucki, Andreja Hegedić, Ana Sesar, Alojzija Tvorić Kučko, Alojzija Tvorić Kučko, Ksenija
Mohenski, Ivana Mihaljević, Monika Takač, Mateja Somođi, Natalija Zovkić, Renata Miloš,
Danijela Čakija, Dejan Tišljar, Dimitrije Milaković, Dijana Kralj, Mateja Kemenović, Anita
Poljak i Ivana Parać.
Ravnatelj je predložio da se na radno mjesto učitelja RN na određeno puno
radno vrijeme do povratka Darije Hrgić s porodnog dopusta izabere Anita Poljak iz
Žunaca, VSS, magistra primarnog obrazovanja, a na radno mjesto učitelja RN na određeno
puno radno vrijeme do povratka Božice Matak s neplaćenog dopusta izabere Tamara
Štimac iz Križevaca, VSS,magistra primarnog obrazovanja, što je Školski odbor
jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
a) da se za radno mjesto učitelja RN na određeno puno radno vrijeme do
povratka zaposlenice Darije Hrgić s porodnog dopusta izabere Anita Poljak iz
Žunaca, VSS, magistra primarnog obrazovanja
b) da se za radno mjesto učitelja RN na određeno puno radno vrijeme do
povratka Božice Matak s neplaćenog dopusta izabere Tamara Štimac iz
Križevaca, VSS, magistra primarnog obrazovanja.

Ad 4.
Tajnica škole informirala je nazočne da su po raspisanom natječaju za radno
mjesto učitelja defektologa na određeno puno radno vrijeme pristigle 3 molbe. Molbe su
podnijeli: Rebeka Štimac, Ivana Šiško i Martina Draganić.
Ravnatelj je informirao nazočne da su u međuvremenu Rebeka Štimac i Ivana
Šiško odustale od natječaja tako da nam je preostala samo jedna molba i to Martine
Draganić iz Vrbovca, VSS, magistra povijesti i magistra edukacije povijesti.
Za navedeno radno mjesto ravnatelj je predložio Martinu Draganić, ali zbog
neispunjavanja uvjeta natječaja najduže 5 mjeseci, što je Školski odbor jednoglasno
prihvatio te donio
Odluku
da se za radno mjesto učitelja defektologa na određeno puno radno vrijeme do
povratka Ivanke Martinec s porodnog dopusta, a najduže 5 mjeseci zbog neispunjavanja
uvjeta natječaja, izabere Martina Draganić iz Vrbovca, VSS, magistra povijesti i magistra
edukacije povijesti.

Ad 5.
Tajnica škole upoznala je nazočne da je po raspisanom natječaju za radno
mjesto učitelja matematike na neodređeno puno radno vrijeme pristiglo 8 molbi. Molbe
su podnijeli:Ivana Ferenčak, Ivana Frljić Marković, Zoran Ivančić, Eva Lukić, Dario Pintarić,
Stevica Fundurulić, Branko Ćulibrk i Ana Liška.
Ravnatelj je informirao nazočne da su Ivana Ferenčak, VSS,prof. matematike iz
Zagreba i Ivana Frljić Marković iz Zagreba, VSS, diplomirani inženjer matematike s
položenom psihološko- pedagoškom grupom predmeta, u međuvremenu odustale od
natječaja, a ostali kandidati ne ispunjavaju uvjete natječaja. Obzirom je Ana Liška iz
Ivanić Grada, VSS,magistra inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije, radila na
tom radnom mjestu do 60 dana bez natječaja, ravnatelj predlaže da se na navedeno
radno mjesto izabere Ana Liška na 5 mjeseci zbog neispunjavanja uvjeta natječaja, što je
Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se za radno mjesto učitelja matematike na 5 mjeseci izabere Ana Liška iz
Ivanić Grada, VSS, magistra inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije.
Ad 6.
Tajnica škole informirala je nazočne da su za radno mjesto učitelja povijesti na
određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s porodnog dopusta pristigle 24
molbe. Molbe su podnijeli: Verica Josipović, Iva Jurčević, Andrea Maločka, Krešimir
Vrbanović, Natalija Pečarić, Irena Bebek, Martina Pačandi, Matija Pušić, Neven Zadravec,

Dario Kovačić, Igor Domšić, Ana Hanđal, Davorka Popović, Ivana Jezernik, Hrvoje Konopa,
Maja kralj, Vedran Krušvar, Anđelka Raić, Luka Vukić, Mirko Milak, Tomislav Somođi,
Hrvoje Spajić, Andreja Nađander i Ana Šimunaci.
Ravnatelj predlaže da se za navedeno radno mjesto izabere Matija Pušić iz
Vrbovca, VSS, magistar povijesti.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio
Odluku
da se za radno mjesto učitelja povijesti na određeno puno radno vrijeme do
povratka zaposlenice Suzane Ščrbašić s porodnog dopusta izabere Matija Pušić iz
Vrbovca, VSS, magistar povijesti..
Ad 7.
Računovođa škole Ružica Knapić informirala je nazočne o Završnom računu
za 2014. godinu.
Ukupni prihodi su iznosili 12.342.471 Kn. Ukupni rashodi su iznosili 12.556.993
Kn. Manjak prihoda za 2014. godinu iznosi 214.522 Kn. Do tolikog manjka je došlo
najvećim dijelom zbog toga što nam Općina Preseka nije doznačila razliku sredstava
prema DEC-u za 2013. godinu koja je iznosila 193.274 Kn. Općina Rakovec nam je
doznačila 144.425 Kn te na taj način podmirila svoje obaveze. Nadamo se da će Općina
Preseka podmiriti svoje obveze prema I. OŠ Vrbovec te ćemo na taj način pokriti svoj
manjak.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio te donio
Odluku
o usvajanju Završnog računa za 2014. godinu.
Ad 8.
Računovođa škole upoznala je nazočne s Planom nabave za 2015. godinu.
Plan nabave je usklađen s Financijskim planom 2015. do 2017. godine. Najveća
investicija će biti završetak sanitarnih čvorova u gornjem i donjem hodniku lijevo kao i
promjena vanjske stolarije na sjevernoj strani u matičnoj školi, zatim sanacija krovišta u
PŠ Preseka te sanacija podruma u PŠ Gornjem Tkalcu.
Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odlu ku
o usvajanju Plana nabave za 2015. godinu.
Ad 9.
9.1. Pod točkom „razno“ ravnatelj škole je informirao nazočne da se učiteljica
engleskog jezika Irena Mikulčić nalazi na bolovanju. Na njeno mjesto zaposlili smo do 15
dana bez natječaja Mirjanu Dragija iz Dubrave, VSS, magistru portugalskog jezika i
književnosti i magistru edukacije engleskog jezika i književnosti. Kako se Irena Lovrek još

uvijek nalazi na bolovanju ravnatelj predlaže da se Mirjana Dragija zaposli na navedeno
radno mjesto do 60 dana bez natječaja.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio
Odluku
da se Mirjana Dragija iz Dubrave, VSS, magistra portugalskog jezika i
književnosti i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti zaposli na radnom mjestu
učitelja engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka Irene Lovrek s
bolovanja, a najduže do 60 dana bez natječaja.
9.2. Ravnatelj škole informirao je nazočne da je kuharica u PŠ
Preseka Marija Hasan otišla u mirovinu. Stoga smo zatražili odobrenje od MZOS-a za
raspisivanje natječaja za navedeno radno mjesto. Kako još uvijek nismo dobili navedeno
odobrenje, potrebno je zaposliti kuharicu do 60 dana bez natječaja. Kuharica Marija
Hasan je prije odlaska u mirovinu bila na dugom bolovanju, a mijenjala ju je Grozdana
Gudić iz Preseka,SSS, kuharica.
Ravnatelj predlaže da se Grozdana Gudić izabere do 60 dana bez natječaja,
što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se Grozdana Gudić iz Preseke, SSS, kuharica, izabere na radno mjesto
kuharice do 60 dana bez natječaja.
9.3.Ravnatelj škole predložio je nazočnima da se izabere Zadružni odbor naše
Učeničke zadruge „RUKE“. Zadružni odbor ima 7 članova i to: 2 člana iz reda osoblja
Škole, 1 člana iz reda roditelja učenika članova, 1 člana iz reda suosnivača odnosno
članova zadruge, 2 člana iz reda učenika zadrugara, članova sekcija te 1 člana
predstavnika jedinice lokalne samouprave (grada) na čijem je području sjedište zadruge.
O prijedlogu za članove Zadružnog odbora raspravljalo se na sjednici Učiteljskog vijeća, a
njihov prijedlog je sljedeći:
- 2 člana iz reda osoblja Škole: Bojan Lugarić i Žarko Popović
- 1 član iz reda roditelja učenika: Mario Miklečić
- 1 član iz reda suosnivača, odnosno članova Zadruge: Siniša Lisjak ( iz Udruge pčelara)
- 2 člana iz reda učenika zadrugara, članova sekcija: Gabrijela Vrščak i Klara Jelen
- 1 člana predstavnika jedinice lokalne samouprave (grada) na čijem je području sjedište
Zadruge: Tomislav Dobrica.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio navedeni prijedlog te donio
Odluku
da se imenuje Zadružni odbor Učeničke zadruge „RUKE“ u skladu s navedenim
prijedlogom.

9.4.Ravnatelj škole upoznao je nazočne da smo se prijavili na natječaj koji je raspisao
CARNET za Projekat e -škole, e – imenike. Interes škola je bio veliki tako da je puno
prijava pristiglo CARNET-u, tako da sada čekamo rezultate natječaja. Za uvođenje eimenika nam je potrebna bežična veza, što mi nemamo. Trenutno radimo na tome. Za
uvođenje bežične mreže imamo za sada 2 molbe i to ponudu Mikrolinka i ponudu
Udruge Vrbovec Wairless. Za sada je ponuda Udruge Vrbovec Wairless jeftinija. Ukoliko
nas CARNET odabere u školskoj godini 2015./2016. Možemo krenuti s e- imenicima. Za
provođenje navedenog projekta dobili smo i odobrenje od našeg osnivača- Grada
Vrbovca te im najsrdačnije zahvaljujemo.
9.5. Član Školskog odbora Andrea Knapić izjavila je da su razrednice trećih razreda
odlučile ići na izlet s učenicima u Ogulin. To bi organizirale u vrijeme Ogulinskog festivala
bajki Ivane Brlić Mažuranić u vremenu od 12. do 14. lipnja 2015. godine. Imenovana pita
da li svi učitelji idu na izlet isti dan ili mogu birati i drugačije termine. Ravnatelj je
odgovorio da su svi planovi sadržani u Kurikulumu škole koji je donesen početkom ove
školske godine. Ukoliko su se tada izjasnile da idu u Ogulin, nema razloga da to i ne učine.

Sastanak je završen u 20,00 sati.
Zapisničar
-------------------------/Lucija Kovaček/

Predsjednica Školskog odbora
----------------------------------------/Ljiljana Bušić/

