ODLUKE I ZAKLJUČCI

s 31. sjednice Školskog odbora OŠ Slavka Kolara, Hercegovac održane 11.10.2019. godine u
14,30 sati u školskoj prostoriji.
Prisutni članovi Školskog odbora: Romana Bukač-Šegavac, Mirela Dvožak Glavač, Darko Deželić,
Silvio Vacek i Jasna Vrbanić
Odsutni član Školskog odbora: Žana Vukoja i Vesna Bratković
Ostali prisutni: ravnateljica Vera Obrovac, tajnica Mirjana Pereš
Sjednici Školskog odbora predsjedava predsjednica Školskog odbora Romana Bukač- Šegavac.
Zapisničar je tajnica Mirjana Pereš.
Predsjednica Školskog odbora predlaže:
- Izmjenu točke 4. Sadržaja rada kojeg su članovi Školskog odbora dobili u Pozivu, odnosno
brisanje stavka 2. navedene točke, koji glasi: „- učitelj/ica Engleskog jezika, određeno, nepuno - 9
sati ukupno tjedno radno vrijeme“ (razlog brisanje stavka 2. je taj što za radno mjesto učitelj/ica
Engleskog jezika nije zaprimljena niti jedna ponuda
- brisanje točke 5. (razlog brisanja je taj što ravnateljica ne može dati prijedlog jer još nije
provedeno testiranje kandidata, te se navedena točka odgađa).
Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano odlučivanje, te je
predložen i jednoglasno usvojen, novi, izmijenjeni
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S A D R Ž A J R A D A:
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora,
Otvaranje ponuda, razmatranje i utvrđivanje natječajne dokumentacije i vrednovanje
dodatnih kompetencija sukladno članku 61.,62. i 63. Statuta OŠ Slavka Kolara Hercegovac
po zaključenom Natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole
Utvrđivanje liste sukladno članku 64. Statuta OŠ Slavka Kolara Hercegovac koja se
dostavlja je Učiteljskom, Vijeću roditelja, radničkom vijeću odnosno skupu (zboru) radnika
i Školskom odboru
Odlučivanje o davanju/uskraćivanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po
raspisanom natječaju od 23.09.2019. za radna mjesta:
- učitelj/ica Matematike, određeno, puno - 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme
- učitelja/ice Prirode, određeno, nepuno - 5 sati ukupno tjedno radno vrijeme
- učitelja/ica Biologije, određeno, nepuno - 10 sati ukupno tjedno radno vrijeme
- učitelja/ica Kemije, određeno, nepuno - 8 sati ukupno tjedno radno vrijeme
Odlučivanje o davanju/uskraćivanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po
raspisanom natječaju od 27.09.2019. za radno mjesto:
- pomoćnik/ca u nastavi: određeno, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno, 1 izvršitelj
Razmatranje Prijedloga razrednika i donošenje Odluke koji će učenici biti uvršteni u Projekt
„Školski obrok za sve“ 2019/2020., odnosno Projektni prijedlog „Osiguranje školske
prehrane za djecu u riziku od siromaštva“.
Razno.
1.

Jednoglasno, bez primjedbi, usvojen je zapisnik s 30. sjednice Školskog odbora.

Ad.
2.
Predsjednica Školskog odbora obavijestila je članove Školskog odbora da je, na
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole, koji je objavljen 27. rujna 2019. godine
u Narodnim novinama i web stranici škole, u zakonskom roku, zaprimljena samo jedna prijava.
Nakon što je predsjednica Školskog odbora otvorila urudžbiranu omotnicu utvrđeno je da je prijavu
na natječaj poslala gđa. Vera Obrovac.
Predsjednica Školskog odbora i prisutni članovi Školskog odbora izvršili su uvid u natječajnu
dokumentaciju i utvrdili su sljedeće da je Prijava, gđa. Vera Obrovac, dostavljena u propisanom
roku, da je dostavljena dokumentacija koja je navedena u natječaju, da kandidatkinja ispunjava
nužne uvjete za ravnatelja, da je kandidatkinja dostavila dokaz o dodatnim kompetencijama.
Ad
3.
Članovi Školskog odbora
jednoglasno su utvrdili gđu Veru Obrovac za
kandidatkinju za izbor i imenovanje ravnateljice škole.
Obavijest o utvrđenom kandidatu biti će proslijeđena:

- Učiteljskom vijeću (članu Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća kojeg Učiteljsko vijeće
izabere za predsjedavatelja sjednice)
- Vijeću roditelja (predsjednici Vijeća roditelja)
- Skupu radnika (članu Školskog odbora izabranom od radničkog vijeća odnosno skupa (zbora)
radnika.
Ad. 4.
Ravnateljica je predložila, a članovi Školskog odbora dali su prethodnu
suglasnost na njenu Odluku o zasnivanju radnog odnosa s Blaženkom Matička, na radno
mjesto učiteljice Matematike, 40 satno tjedno, određeno do povratka radnice na rad.
Ravnateljica je predložila, a članovi Školskog odbora dali su prethodnu suglasnost na njenu
Odluku o zasnivanju radnog odnosa s Matejom Nemet, na radno mjesto učiteljice Prirode, 5
sati ukupno tjedno radno vrijeme i na radno mjesto učiteljice Biologije 10 sati ukupno
tjedno radno vrijeme, određeno do povratka radnice na rad.
Ravnateljica je predložila, a članovi Školskog odbora dali su prethodnu suglasnost na njenu
Odluku o zasnivanju radnog odnosa s Matejom Nemet, na radno mjesto učiteljice Kemije, 8
sati ukupno tjedno radno vrijeme. Budući da je kandidatkinja nestručna za navedeno radno
mjesto, bit će zaposlena određeno najduže do 5 mjeseci.
Ad
5.
Ravnateljica je predložila, a članovi Školskog odbora dali su prethodnu
suglasnost na njenu Odluku o zasnivanju radnog odnosa s Mirjanom Bosanac, na radno
mjesto pomoćnika/pomoćnice u nastavi, 22 sata ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno
vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020..
Ad. 6.
Naša škola je, prema ranije danim podacima, 44 učenika prijavila za sudjelovanje u
navedenom Projektu. Glavni kriterij za predlaganje učenika, ove školske godine, je ostvarivanje
prava na dječji doplatak. Po prvoj obavijesti Osnivača svi predloženi učenici su trebali biti
uključeni u Projekt. Međutim, Škola je primila naknadnu obavijest u kojoj nas Osnivač obavještava
da će u Projekt biti uključeno 28 učenika naše Škole. Iz tog razloga razrednici su od roditelja
potraživali dodatnu dokumentaciju kako bi Škola mogla donijeti objektivnu Odluku kojih 28
učenika će biti u Projektu.
Povjerenstvo je proučilo svu dokumentaciju koju su roditelji podnijeli. Sastavilo je listu učenika
prema dohotku po članu kućanstva: od najnižeg prema višem. Razrednici su iz navedene liste
predložili učenike iz svojih razrednih odjela koji će biti uključeni u Projekt.
Članovi Školskog odbora su razmatrali i prihvatili navedene prijedloge razrednika te su donijeli
Odluku o uključivanju 28 učenika u Projekt „Školski obrok za sve“..

Ad. 7.
Upita i prijedloga nije bilo.
Sjednica je završila radom u 15,10 sati.
KLASA: 003-06/19-02/01
URBROJ: 2123/03-25/02-19-11
U Hercegovcu 11.10.2019.
Zapisničar:
Mirjana Pereš

Predsjednica Školskog odbora:
Romana Bukač-Šegavac

