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

OSNOVNE ŠKOLE MAČE 

DANA  28. KOLOVOZA 2018. GODINE 

 

KLASA:   003-01/18-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-18-20 

Mače,        28. kolovoza 2018. 

 

Vrijeme početka: 16:00 sati 

 

Prisutni:Ivan Herceg, Tamara Herceg Babić, Tajana Sedak Benčić, Drago Gradečak i Stjepan 

Špoljar 

Odsutni: Mirjana Marijić i Valentina Glojnarić (opravdale izostanak) 

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

 

 Zamjenica predsjednice Školskog odbora Tamara Herceg Babić otvara sjednicu, pozdravlja 

sve prisutne te  konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

Predlaže se sljedeći Dnevni red: 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje spremačice  

3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učiteljice glazbene kulture 

4. Usvajanje kriterija za sudjelovanje u projektu „Zalogajček 3“ 

5. Obavijest o promjenama ugovora o radu 

6. 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.) Zamjenica predsjednice Školskog odbora Tamara Herceg Babić predaje riječ ravnatelju 

koji obavještava članove da je na natječaj za spremača/icu pristiglo ukupno 12 molbi. Izlaže 

molbe te predlaže da se zaposli Sanja Pozaić, prodavačica iz Mača na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme od 30 sati tjedno. Jednoglasno se usvaja prijedlog ravnatelja i daje suglasnost za 

zapošljavanje. 

 

 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje Sanje Pozaić na 

radno mjesto spremačice na neodreĎeno nepuno radno vrijeme. Suglasnost se prilaže 

zapisniku. 
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Ad 3.) Zamjenica predsjednice Školskog odbora Tamara Herceg Babić predaje riječ ravnatelju 

škole koji objašnjava da se djelatnica Biserka Horvat, učiteljica glazbene kulture, vraća s 

bolovanja te da nije potrebno zaposliti učitelja/icu glazbene kulture za zamjenu. Ravnatelj 

povlači zahtjev za suglasnost te poništava raspisani natječaj. 

 

Ad 4.) Zamjenica predsjednice Školskog odbora Tamara Herceg Babić predaje riječ ravnatelju 

škole koji govori da je u pripremi projekt „Zalogajček 3“ te predlaže da se usvoje kriteriji za 

selekciju učenika koji će sudjelovati u projektu. Jednoglasno se usvajaju predloženi kriteriji. 

 

ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Kriterije za projekt „Zalogajček 3“. Kriteriji 

se prilaţu Zapisniku. 

 

Ad 5.) Zamjenica predsjednice Školskog odbora Tamara Herceg Babić predaje riječ tajnici 

škole koja izlaže promjene u radnim odnosima za djelatnike škole. Do promjena je došlo zbog 

smanjenja broja razrednih odjela, ali i na zahtjev djelatnika koji su pronašli druga zaposlenja. 

Jednoglasno se daje suglasnost za promjene u radnim odnosima. 

 

 

Ad 6.) 

Gospodin Ivan Herceg postavlja pitanje ravnatelj: Da li je moguće organizirati liniju školskog 

prijevoza do dijela općine Mače po brijeg. Ravnatelj odgovara da to nažalost nije moguće jer se 

linija prijevoza može osigurati samo za učenike koji imaju više od 3 kilometra do škole. 

Ravnatelj obavještava prisutne da je u tijeku energetska obnova škole, dio sredstava donirala je 

Krapinsko-zagorska županija, a dio je osiguran kroz projekt. 

 

Završeno u 17:15 sati.  

 
     Zapisničarka       Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                             Tamara Herceg Babić 


