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SKRAĆENI   ZAPISNIK 
  8. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gradina 

 
 
Sjednica održana  22. ožujka  2018. god.  u  uredu ravnateljice s početkom u  12:30 sati 
 

Nazočni članovi: Marko Ajček, Ivan Moslavac, Ivana Kovač, Luka Čiča, Siniša Živoder i Boško Babić  
 

Nenazočni članovi: Josip Kaladić, opravdano  
 

Ostali nazočni:  Ljiljana Bakić, ravnateljica škole, 
                          Marijana Milovanović, tajnica škole - zapisničar 
              
 

Predsjednik Školskog odbora, gdin Marko Ajček otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici 
nazočno šest od sedam članova što je dovoljno da sve odluke koje se budu donosile budu pravovaljane.   

 
Predsjednik  predlaže  sljedeći  

 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Školskog odbora  održane 28.02.2018. god. 
2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisnom natječaju za radna 

mjesta:  
a) Učitelj/ica mađarskog jezika i kulture (model C) 
b) Učitelj/ica edukator-rehabilitator 

3. Razno 
 

Izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 1 

Zapisnik 7. sjednice Školskog odbora održane 28.02.2018. god. jednoglasno je prihvaćen.  
 
 
Ad 2 
 Školski odbor jednoglasno donosi    O d l u k u   kojom ravnateljici daje prethodnu suglasnost  za 
zasnivanje radnog odnosa s Đörđike Šimić na određeno vrijeme. 
 
 

Školski odbor jednoglasno donosi   O d l u k u   kojom ravnateljici daje prethodnu suglasnost za zasnivanje 
radnog odnosa sa Sanelom Mirović na određeno vrijeme. 
 
 
Ad 3 
 Predsjednik prepušta riječ nazočnima. 

Učiteljicu Ivanu Kovač interesira da li je škola dobila odgovor na zahtjev za zapošljavanje drugog učitelja 
edukatora-rehabilitatora, te zašto učiteljima s područnih škola nitko nije javio da dolazi župan u obilazak. 
Ravnateljica odgovara da škola nije dobila odgovor na zahtjev za zapošljavanje drugog učitelja edukatora-
rehabilitatora, ali je u kontaktu s Ministarstvom vezano uz tu problematiku. Također naglašava, da je Sektoru za 
financijske poslove upućen zahtjev za nabavu vozila za potrebe škole te još uvijek čekamo odgovor.  
Što se tiče obavijesti o dolasku župana u obilazak područnih škola ravnateljica odgovara da nije htjela javiti jer je cilj 
obilaska primarno bio uvid u stanje školske imovine te smatra da iznenadna nazočnost župana nikoga nije zbunila i 
sve je bilo u redu. 
 

 Predsjednik Školskog odbora, gosp. Ajček pojašnjava da je dogovor o obilasku postignut u kratkom 
vremenu, te je i škola dobila obavijest o tome pred kraj radnog vremena, te naglašava da je posjet župana vrlo 
pozitivan potez kako bi se župan osobno uvjerio u stanje i uvjete rada u svim područnim školama. 
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 Nadalje, učiteljicu Kovač interesira izjava ravnateljice pred županom da su učitelji dobili uredski materijal, a 
ona već 3-4 godine osim spužve i krede nije dobila ništa. Zanima ju tko je dobio, jer fotokopirni papir i boje za printer 
kupuju učitelji sami. 
 Ravnateljica odgovara da se fotokopirni papir kupuje samo za službene potrebe administracije a ne za 
potrebe učitelja s obzirom da smo ograničeni financijskim sredstvima. 
 

 Učiteljica Kovač pita ravnateljicu dokle se stiglo s pisanjem ljetopisa s obzirom da je već i četvrta školska 
godina pri kraju, na što je ravnateljica odgovorila da je gotovo pri kraju jedna školska godina. 
 

 Učitelj Živoder ističe problem neuređenog prilaznog puta od ceste do školske zgrade u Novom Gracu. Put 
je neravan, pun rupa, te ga zanima može li se po tom pitanju nešto napraviti. 
Ravnateljica odgovara da će prvo s domarima škole vidjeti koji je obim posla. 
 Predsjednika Školskog odbora zanima čije je to vlasništvo a ravnateljica odgovara da je javno dobro. 
Predsjednik traži da se utvrdi dužina i širina toga puta da bi se mogao nabaviti kamen za nasipanje što će on kao 
načelnik osigurati, a škola neka organizira domare i pokuša inicirati Mjesni odbor da se uključi u uređenje, te da 
uputi Općini zamolbu za pomoć.  
Učitelj Živoder pretpostavlja da će imati podršku ljudi iz mjesta i da će se u uređenje puta uključiti i roditelji. 
 
 
 Drugih prijavljenih za riječ nije bilo te je sjednica završila s radom u 13,06 sati. 
 
 
 

KLASA: 003-06/18-01/02 
URBROJ: 2189-20-06-18-2 
Gradina, 22. ožujka 2018. 


