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Skraćeni Zapisnik 5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gradina 
 
Sjednica održana 1. prosinca 2017. god. s početkom u 12:30 sati u školskoj knjižnici 
 
Nazočni članovi: Marko Ajček, Ivan Moslavac, Josip Kaladić, Ivana Kovač, Siniša Živoder i Luka Čiča 
 

Ostali nazočni: Ljiljana Bakić, ravnateljica škole i 
                         Marijan Kovačević, sindikalni povjerenik OŠ Gradina 
 
             Predsjednik Školskog odbora otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne. Utvrđuje da je prisutno 
šest članova Školskog odbora te da je gospodin Boško Babić odsutan iz opravdanih razloga. Utvrđuje 
da je opravdano odsutna i gospođa Marijana Milovanović te će poslove zapisničara umjesto nje 
obavljati gospodin Luka Čiča.  
Obavještava nazočne da će sve odluke koje budu donesene na sjednici biti pravovaljane. 
 

Predsjednik predlaže slijedeći  
 

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa prema raspisanom natječaju za 

radno mjesto: 
a) Učitelj engleskog jezika 
b) Odgojitelj predškolske djece 
c) Kuhar 

3. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s učiteljem 
njemačkog jezika 

4. Donošenje odluke o usvajanju lzmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Gradina 
5. Razno 

 
 
Ad 1 

Zapisnik 4. sjednice Školskog odbora održane 23. listopada 2017. godine s početkom u 
12:30 sati jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 2 

Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnateljici škole.  
a) Školski odbor donosi Odluku kojom se ravnateljici daje prethodna suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Antonijom Bartolić na puno radno vrijeme, određeno, do povratka Ane Milanović s 
bolovanja, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od 
pet mjeseci.  
 
b) Školski odbor donosi Odluku kojom se ravnateljici daje prethodna suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa s Anom Vampovac na puno radno vrijeme, određeno, do 31. svibnja 2018. godine. 
 
c) Školski odbor jednoglasno donosi Odluku kojom se ravnateljici daje prethodna suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa s Renatom Bakom na puno radno vrijeme, određeno, do povratka 
radnice Marice Timar s bolovanja. 
 
Ad 3 

Školski odbor donosi Odluku kojom se ravnateljici daje prethodna suglasnost za sklapanje 
ugovora o radu s učiteljicom Željkom Ivoš, na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa 
na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana. 
 
Ad 4 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju lzmjena i dopuna Statuta Osnovne 
škole Gradina. 
 
 
Ad 5 
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            Gospodin Ajček pita ravnateljicu je li započela pisanje ljetopisa. Ravnateljica odgovara da još 
nije stigla započeti. Predsjednik Školskog odbora zahtijeva da se napiše do slijedeće sjednice i da se 
ne piše računalom, nego ručno, krasopisom. 
 

            Gospođica Kovač pita ravnateljicu što je s didaktičkim materijalom koji je potreban za rad u 
nastavi, a za koji je na početku školske godine rečeno da će biti dan učiteljima.  
Ravnateljica kaže da se materijali raspoređuju ovisno o financijskim mogućnostima škole.  
 

Ravnateljica ističe da bi voljela da joj se prije početka sjednice dostave pitanja koja će ju se 
pitati da bi se mogla kvalitetno pripremiti.  

Predsjednik kaže da bi ona kao ravnateljica trebala biti spremna na sva pitanja koja će joj se 
postavljati kao što i on kao načelnik općine ne zna koja će mu pitanja biti postavljena.  
Gospodin Ajček pita ravnateljicu je li znala da će nam u školi postavljati nove plinske bojlere. Ona 
odgovara da nije znala, a gospodin Ajček kaže da je o tome čuo od pročelnice Šerepac i da se takve 
stvari ne bi trebale događati. 
 

Pitanje zatim postavlja gospodin Živoder. Pita zašto nemamo zamjenika ili zamjenicu 
ravnateljice.  
Ravnateljica ponavlja da bi htjela da joj se prije sjednice dostave pitanja jer joj je ovako teško 
odgovarati i da ona nije kriva što nije dobila informacije o bojlerima. O tome bi trebalo upitati pročelnicu.  
Predsjednik napominje da će se potruditi da i pročelnicu dovede na sjednicu Školskog odbora. 
Predsjednik ponovno govori da bi trebala biti spremna da odgovori na sva postavljena pitanja. 
Predsjednik pita nazočne ukoliko imaju još koje pitanje.  
 
 
 

Drugih pitanja nije bilo pa je sjednica završila s radom u 12:57 sati. 
 
 
 

KLASA: 003-06/17-01/07 
URBROJ: 2189-20-06-17-5 
Gradina, 1. prosinca 2017. 


