
                  ZAPISNIK SA 81.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

 

U Macincu, 15. listopada 2018. 

Početak: 17,00 h 

Završetak: 18,30 h 

 

Prisutni: Božena Dogša, ravnateljica; Bernarda Novak,  Nataša Kovačić, Darinka 

Borko, Andrea Ermakora, Tina Ladić. 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice ŠO 

2. Razmatranje pristiglih molbi na temelju natječaja i izdavanje prethodne 

suglasnosti za radna mjesta: učitelj razredne nastave, učitelj informatike, 

učitelj biologije, učitelj fizike, učitelj matematike i odgojitelj predškolske 

djece. 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja/ice 

škole. 

4. Ostalo  

 

Ad 1) Na početku sjednice, predsjednica ŠO gđa Bernarda Novak pozdravila je 

prisutne, pročitala dnevni red, zapisnik s prethodne sjednice te konstatirala da su  

zapisnik i dnevni red jednoglasno prihvaćeni. 

 

Ad 2) Ravnateljica je Školski odbor detaljno upoznala sa  pristiglim molbama za više 

radnih mjesta (pogledaj dnevni red). 

 Za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave kao zamjena za porodiljni dopust Pauline 

Mikulaj Blagus dana je prethodna suglasnost ŠO za zapošljavanje Anamarije Novak, 

magistre primarnog obrazovanja, na određeno do povratka djelatnice s porodiljnog 

dopusta. 

 Za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave za rad u predškoli, puno radno vrijeme na 

određeno, do 30.06.19. zaposlene su Anja Šafarić i  Kristina Balent magistre primarnog 

obrazovanja uz prethodnu suglasnost ŠO.  

 Školski odbor dao je jednoglasnu prethodnu suglasnost za zapošljavanje odgojiteljica 

za rad u predškoli Dragice Kraljić i Kristine Branilović do 30.06.2019, na puno radno 

vrijeme. 

Na radno mjesto učitelj/ica informatike na neodređeno, 16 sati tjedno zaposlena je uz 

prethodnu suglasnost Školskog odbora Josipa Strnišćak mag.prim.educ., modul 

informatika.  

Na radno mjesto učitelj/ica biologije, na određeno, 24 sata tjedno, a najdulje pet mjeseci 

zbog nestručno zastupljene nastave uz prethodnu suglasnost Školskog odbora zaposlena 

je Josipa Strnišćak.  

Na radno mjesto učitelja fizike na neodređeno uz probni rok od četiri mjeseca, a uz 

prethodnu suglasnost Školskog odbora zaposlen je dr. sc.  Aleksandar Mona Macko 

Puhek, diplomirani inženjer fizike. 

Na radno mjesto učitelj/ica matematike uz prethodnu suglasnost Školskog odbora 

zaposlen je Sandro Balašković diplomirani inženjer građevinarstva, postojeći učitelj, na 

9 sati tjedno, na određeno, tj. najdulje pet mjeseci zbog nestručno zastupljene nastave.  

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o raspisivanju natječaja za radno 

mjesto ravnatelj/ica škole. 

 



Ad 4) Pod točkom ostalo nije bilo pitanja niti konstatacija, tako da je sjednica završila. 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                                 PREDSJEDNICA ŠO: 

 

 

Nataša Kovačić                                                          Bernarda Novak 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                   

    

 

   

            

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                        

    

 


