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Z A P I S N I K 
 14.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŢANE U PROSTORIJAMA 

OSNOVNE ŠKOLE MAČE 

DANA  17. SVIBNJA 2018. GODINE 

 

KLASA:   003-01/18-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-18-14 

Mače,        17. svibnja 2018. 

 

 

Vrijeme početka: 17:00 sati 

 

 

Prisutni: Mirjana Marijić, Ivan Herceg, Tamara Herceg Babić, Tajana Sedak Benčić te Drago 

Gradečak 

Odsutni: Valentina Glojnarić i Stjepan Špoljar (opravdali izostanak) 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj škole gospodin Vladimir Grudenić te tajnica Kristina Havoić.  

 

 

Predsjednica Školskog odbora Mirjana Marijić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te  

konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaže se sljedeći Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje Beatricie Srečić, zamjena za Ivana 

Pučeka 

3. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje pedagoga/inje zamjena za Anu Kramar 

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

Predloženi Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1.) Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na Zapisnik s prethodne sjednice 

Školskog odbora te se isti jednoglasno usvaja.  

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

 

Ad 2.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju škole koji obavještava prisutne da 

je učitelj Ivan Puček na bolovanju te da je Beatricia Srečić zaposlena kao njegova zamjena, ali 

samo do petnaest dana. Učitelj je obavijestio Školu da će bolovanje trajati duže vrijeme te je 

sukladno tome potrebna Suglasnost Školskog odbora za nastavak radnog odnosa za Beatriciu 

Srečić. Ravnatelj predlaže da se Suglasnost da do povratka djelatnika Ivana Pučeka na radno 

mjesto, odnosno najdulje do 15. lipnja 2018. godine. Nema primjedbi te je suglasnost dana 

jednoglasno. 
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 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Beatricie Srečić na 

odreĎeno, nepuno radno vrijeme. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

Ad 3.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju škole koji obavještava prisutne da 

će pedagoginja od 04. lipnja 2018. godine otići na bolovanje radi komplikacija u trudnoći, a 

nakon toga i na rodiljni dopust te da je potrebno zaposliti pedagoga/inju koji će zamijeniti 

djelatnicu do povratka na radno mjesto. Na raspisani natječaj pristigle su ukupno četiri molbe. 

Svim članovima Školskog odbora omogućen je uvid u natječajnu dokumentaciju i pristigle 

molbe. Ravnatelj predlaže da se zaposli Gordana Martan, magistra edukacije hrvatskog jezika i 

književnosti i magistra pedagogije iz Donje Voće na određeno vrijeme do povratka djelatnice 

Ane Kramar na radno mjesto. Nema primjedbi te je Suglasnost dana jednoglasno. 

 

ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Gordane Martan na 

odreĎeno, puno radno vrijeme. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

 

 

Nema drugih pitanja ni prijedloga. 

 

 

Završeno u 17:55 sati.  

 

     Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                             Mirjana Marijić 


