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

OSNOVNE ŠKOLE MAČE 

DANA  24. SIJEČNJA 2018. GODINE 

 

KLASA:   003-01/18-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-18-2 

Mače,        24. siječnja 2018. 

 

 

Vrijeme početka: 17:00 sati 

 

 

Prisutni: Mirjana Marijić, Ivan Herceg, Drago Gradečak i Stjepan Špoljar 

Odsutni: Valentina Glojnarić, Tajana Sedak Benčić, Tamara Herceg Babić 

 

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. 

 

Predlaţe se sljedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje kuharice (Jelena Raškaj Futivić)- zamjena do 

60 dana 

3. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje učiteljice njemačkog jezika (Kristina Štrok)- 

zamjena za Martinu Turčin 

4. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje učiteljice matematike 

5. Davanje Suglasnosti za zapošljavanje učiteljice hrvatskog jezika- zamjena za Marinu 

Rod 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

 

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

je kuharica Ţeljka Kondres na bolovanju te da je potrebno zaposliti kuharicu koja će je 

zamijeniti do povratka s bolovanja. Ravnatelj objašnjava da ne znamo koliko će trajati 

bolovanje kuharice te predlaţe da se zaposli Jelena Raškaj Futivić, kuharica iz Zlatara, do 

povratka kuharice s bolovanja, ali na najdulje 60 dana jer nije bio raspisan javni natječaj. Nije 

bilo pitanje te je Suglasnost dana jednoglasno. 

 

 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Jelene Raškaj 

Futivić, kuharice iz Zlatara, na odreĎeno, puno radno vrijeme. Suglasnost se prilaţe 

Zapisniku. 

 

Ad 3.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju. Ravnatelj objašnjava da je s 

djelatnicom, učiteljicom njemačkog jezika, Njinom Grbić sklopljen sporazumni raskid ugovora 

o radu radi dobivanja zaposlenja na neodreĎeno vrijeme u drugoj školi. Raspisan je javni 

natječaj na koji je pristigla samo jedna molba stručne osobe. Ravnatelj predlaţe da se zaposli 

Kristina Štrok, magistra edukacije njemačkog jezika i knjiţevnosti iz Krapine. Nije bilo pitanja 

te je suglasnost dana jednoglasno. 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Kristine Štrok, 

magistre edukacije njemačkog jezika i knjiţevnosti iz Krapine, na odreĎeno, puno radno 

vrijeme. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

 

Ad 4.) Ravnatelj upoznaje prisutne da djelatnici Kristini Pisk,učiteljici matematike, istječe ugovor 

o radu na odreĎeno, nepuno radno vrijeme dana 31. siječnja 2018. te da je bio raspisan natječaj za 

to radno mjesto. Na raspisani natječaj pristigla je samo jedna stručna molba kandidatkinje Tihane 

Hudi, ali je kandidatkinja odustala od zaposlenja u OŠ Mače radi dobivanja zaposlenja u OŠ 

Zlatar. Ravnatelj predlaţe da se zaposli Kristina Pisk, prvostupnica matematike iz Marije Bistrice 

na odreĎeno, nepuno radno vrijeme, najdulje do pet mjeseci jer osoba nije stručna za obavljanje 

posla. Nije bilo pitanja niti prijedloga te je suglasnost dana jednoglasno. 

 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Kristine Pisk, 

prvostupnice matematike iz Marije Bistrice, na odreĎeno, nepuno radno vrijeme. Suglasnost 

se prilaţe Zapisniku. 

 

Ad 5.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju. Ravnatelj objašnjava da je s 

djelatnicom, učiteljicom hrvatskog jezika, Antonijom Čekolj sklopljen sporazumni raskid 

ugovora o radu radi dobivanja zaposlenja na odreĎeno, puno radno vrijeme u Srednjoj školi 

Zlatar. Raspisan je javni natječaj za to radno mjesto na koji je pristiglo više molbi stručnih 

osoba. Ravnatelj izlaţe pristigle molbe. Predlaţe da se zaposli Romina Gorički, magistra 

edukacije hrvatskog jezika i knjiţevnosti iz Marije Bistrice. Nije bilo pitanja te je suglasnost 

dana jednoglasno. 
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ZAKLJUČAK: 

Članovi Školskog odbora jednoglasno daju Suglasnost za zapošljavanje Romine Gorički, 

magistre edukacije hrvatskog jezika i knjiţevnosti iz Marije Bistrice, na odreĎeno, nepuno 

radno vrijeme. Suglasnost se prilaţe Zapisniku. 

 

 

Nema drugih pitanja ni prijedloga. 

 

 

Završeno u 17:30 sati.  

 

     Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić                                           Mirjana Marijić 


