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                                                   ZAPISNIK 
 

s 39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića,  Zlatar odrţane dana 22. 

listopada 2020. godine u  Osnovnoj školi u Zlataru. 

                                             

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Silvija Adanić, Nataša Sovec, Danica Jakšić, Goran 

                                                       Domitran i Ţeljko Slunjski     

Odsutni članovi Školskog odbora: Karolina Preis i Tomislav Jakuš                                                                                                                                                                                                                            

Ostali prisutni: Marijan Posarić, ravnatelj škole 

                                                                   

                                        D n e v n i    r e d: 

 

              1.   Prihvaćanje Zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora 

2.   Davanje suglasnosti za prijem u radni odnos zaposlenika 

              3.   Pitanja i prijedlozi 

              

                                                               Ad 1. 

 

             Školski odbor jednoglasno je prihvatio Zapisnik sa svoje 38. sjednice. 

 

                                                               Ad 2.   

             

   

             Škola je raspisala natječaj za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 

1. Učitelj informatike (M/Ţ) na neodređeno, puno radno vrijeme, 

2. Učitelj hrvatskog jezika (M/Ţ) na određeno, puno radno vrijeme,  za zamjenu zaposlenice 

za vrijeme bolovanja, 

3. Učitelj matematike (M/Ţ) na određeno, puno radno vrijeme, za zamjenu zaposlenice za 

vrijeme roditeljskog dopusta, 

4. Učitelj njemačkog jezika (M/Ţ) na određeno, nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno, za 

zamjenu zaposlenice za vrijeme roditeljskog dopusta, 

5. Učitelj prirode (M/Ţ) na određeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati tjedno, za zamjenu 

zaposlenice za vrijeme roditeljskog dopusta. 

            Natječaj je bio otvoren od 21. rujna do 29. rujna 2020. godine. 

                                        

            Na prijedlog ravnatelja, Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za prijem u radni 

odnos sljedećih zaposlenika: 

1. Lucije Bukal, magistre primarnog obrazovanja s pojačanom informatikom, za radno mjesto 

učiteljice informatike za rad na neodređeno vrijeme 

2. Petre Kolar, profesorice hrvatskog jezika i knjiţevnosti, za radno mjesto učiteljice 

hrvatskog jezika za rad na određeno vrijeme do povratka na rad  učiteljice Nevenke Šušljek 

3. Josipe Kocman, magistre primarnog obrazovanja, za radno mjesto učiteljice matematike za 

rad na određeno vrijeme do povratka na rad učiteljice Ţeljke Sente, odnosno najdulje na pet 

mjeseci 

4. Tine Ćavar, magistre primarnog obrazovanja s pojačanim njemačkim jezikom, za radno 

mjesto učiteljice njemačkog jezika za rad na određeno vrijeme do povratka na rad  učiteljice 

Ane Kovačiček  

5. Kristine Sviben, magistre primarnog obrazovanja s pojačanim hrvatskim jezikom, za radno 

mjesto učiteljice prirode za rad na određeno vrijeme najdulje na pet mjeseci za zamjenu 

učiteljice Martine Kurečić Mijatović, koja koristi pravo na rad pola od punog radnog vremena 
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 6. Gordane Kralj, diplomirane učiteljice, za rad na neodređeno vrijeme za radno  mjesto 

učiteljice razredne nastave u PŠ Donja Batina.       

         Školski odbor je informiran da je preko Udruge sv. Ana iz Lobora odobrena pomoćnica 

u nastavi Petra Sedak, prvostupnica fizioterapije, koja će pomagati učeniku Marku Pejiću iz 

1.a razreda. Pomoćnica je u radnom odnosu u Udruzi i od nje će dobivati plaću. 

 

                                                                 Ad 3. 

 

             Ravnatelj škole informirao je Školski odbor da je gospodin Robert Muţar, koji se  

natjecao za radno mjesto učitelja/ice informatike, poslao njemu i predsjedniku Komisije 

gospodinu Andriji Kiseljaku  prigovor  na neobjavljivanje rang liste kandidata za raspisani i 

provedeni javni natječaj, odnosno prigovor na neobjavljivanje rezultata testiranja i 

provedenog razgovora, kao i zahtjev za hitnom dostavom kompletne dokumentacije u vezi s 

natječajem. 

            Školski odbor jednoglasno je prihvatio kriterije za projekt Zalogajček 5, osiguravanje 

školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U školskoj godini 2020./2021. našoj školi 

odobreno je  financiranje školske kuhinje za 40 učenika iz Europskog fonda za najpotrebitije. 

             Ravnatelj škole informirao je Školski odbor da će naša škola, kao partner  Srednje 

škole Bedekovčina, sudjelovati u projektu uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u 

poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji provodi Srednja škola „Arboretum Opeka“ iz Marčana, 

Vinica. Riječ je o promociji strukovnih zanimanja iz područja suvremene poljoprivrede.  

            Ravnatelj škole informirao je Školski odbor da su gotovi radovi na rekonstrukciji 

kotlovnice OŠ u Zlataru. Idući tjedan očekuje se  tehnički pregled i sluţbeno puštanje u rad. 

 

                                                     

             

Zapisničarka                                                                        Predsjednica Školskog odbora 

Danica Jakšić                                                                            Nataša Sovec, dipl. pov. 


