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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SRAČINEC 

OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC 

KLASA:   003-06/20-01/1 

URBROJ: 2186-132-8-20-24 

U Sračincu, 10.03. 2020. 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

21. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 05. ožujka 2020. godine s početkom u 7,00 sati u 

prostoriji ravnateljice Osnovne škole Sračinec. 

 

PRISUTNI:    Margareta Skuhala Juričić, Tatjana Habulan, Nenad Tesla, Darko 

 Milosavljević,  Gordana Vitez Tenšić,   

               Lidija Valec – ravnateljica škole, Ljiljanka Skomrak – tajnica škole, Danica Vasić – 

računovođa škole 

ODSUTNI:    Mihael Liber, Danijel Mesek - opravdano  

 

Sjednicu je otvorila Margareta Skuhala Juričić, pozdravila prisutne zahvalila im na odazivu i  

predložila sljedeći 

 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice  

2. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u razvoju po natječaju raspisanom 

29.01.2020. na nepuno rado vrijeme 20 sati tjedno do kraja nastavne godine 2019/2020. – 1 

izvršitelj/ica 

3. Zapošljavanje učitelja/ice njemačkog jezika po natječaju raspisanom 06.02.2020. godine, 

puno, određeno radno vrijeme do povratka učiteljice s rodnog dopusta – 1 izvršitelj/ica 

4. Zapošljavanje spremačice/kuharice po natječaju raspisanom 20.02.2020. godine, puno, 

neodređeno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica 

5. Najam poslovnog prostora za 2020. godinu 

6. Donošenje Statuta Osnovne škole Sračinec 

7. Godišnji obračun za 2019. godinu 

Ostala pitanja 

 

Dnevni red sjednice jednoglasno (5 glasa) je prihvaćen. 
 

 

Ad. 1. 

 

Zapisnik 20. sjednice članovima Školskog odbora dostavljen je e-poštom, svi su ga pročitali i 

zaključili da nema potrebe čitati ga na sjednici, jer nemaju nikakav prigovor na isti.    

Zapisnik je bez primjedbi jednoglasno (5 glasa) prihvaćen. 

 

Ad. 2. 

 

Natječaj za pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju raspisan je treći put za istog učenika 

29.01.2020. 

Na natječaj su se prijavila dva kandidata, od kojih je jedan u tijeku natječaja odustao od natječaja. 

Stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Zdenke Krfogec.  
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Školski odbor jednoglasno (5 glasa) daje ravnateljice prethodnu suglasnost za zapošljavanje Zdenke 

Krfogec  na radno mjesto pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno radno 

vrijeme 2 sati tjedno do kraja nastavne godine. 

Radni odnos počinje 06. ožujka 2020. godine 

 

 

Ad.3. 

Obzirom da je učiteljica njemačkog jezika Lidija Brleković na bolovanju, održavanje trudnoće, 

raspisan je natječaj za učitelja/ice njemačkog jezika raspisan je 06.02.2020. godine, puno, određeno 

radno vrijeme do povratka učiteljice s rodnog dopusta – 1 izvršitelj/ica. 

Na natječaj se javilo troje kandidata. Dvije kandidatkinje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 

kandidata pozvalo je dvije kandidatkinje koje su imale iste uvjete. Nakon intervjua Povjerenstvo za 

procjenu i vrednovanje kandidata predložilo je ravnateljici Jelenu Novak Pojer. 

Stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Jelene Novak Pojer.  

Školski odbor jednoglasno (5 glasa) daje ravnateljice prethodnu suglasnost za zapošljavanje Jelene 

Novak Pojer  na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika, na puno određeno radno vrijeme do 

povratka učiteljice Lidije Brleković s porodiljnog dopusta. 

Radni odnos počinje 06. ožujka 2020. godine 

 

 

Ad.4. 

Nakon odlaska Verice Čićek u mirovinu, od MZO dobili smo odobrenje popunjavanja radnog mjesta 

spremačice/kuharice u školi. 

Natječaj je raspisan 20.02.2020. godine, puno, neodređeno radno vrijeme. 

Na natječaj je stigla jedna važeća ponuda. Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Dragice Plantak. 

Školski odbor jednoglasno (5 glasa) daje ravnateljice prethodnu suglasnost za zapošljavanje 

Dragice Plantak  na radno mjesto spremačice/kuharice, na puno neodređeno radno vrijeme. . 

Radni odnos počinje 06. ožujka 2020. godine 

 

 

 

Ad.5. 

Obzirom da je 31.12.2020. istekao ugovor svim sportskim društvima o korištenju sportske dvorane OŠ 

Sračinec, raspisan je javni natječaj o korištenju dvorane u 2020. godini. 

Povjerenstvo za javne natječaje otvorili je prispjele molbe za najam dvorane i predlaže školskom 

odboru da sklopi ugovor sa sljedećim sportskim društvima 

1. Velibor Gojić  

2. NK Podravac  

3. NK Sračinec 

Ugovor se sklapa sa navedenim sportskim društvima za 2020. godinu, s cijenom od 100,00 kn za jedan 

školski sat. 

Za sportska društva 

1. Gimnastički klub Sračinec 

2. Karate klub IPPON Varaždin 

3. Nogometni centar Sračinec-Svibovec   

U kojima treniraju učenici naše škole zatražili smo suglasnost od osnivača da nam dade suglasnost za 

davanje prava korištenja školsko sportske dvorane bez naknade. Kad suglasnost stigne potpisat će se 

ugovori i s tim društvima. 

Školski odbor jednoglasno (5 glasa) donosi odluku dodjeli korištenja školsko sportske dvorane 

Osnovne škole Sračinec prema prijedlogu Povjerenstva. 
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Ad.6. 

Na 20. sjednici Školskog odbora donesena je odluka o donošenju prijedloga Statuta Osnovne škole 

Sračinec.  

Obzirom da smo dobili suglasnost osnivača na isti, Školski odbor jednoglasno (5 glasa) donosi 

odluku o donošenju Statuta Osnovne škole Sračinec 

 

 

Ad.7. 

Godišnji obračun svi članovi ŠO dobili su na svoje adrese prilikom pozivanja na sjednicu školskog 

odbora. Pobliže im ga je obrazložila računovotkinja Danica Vasić. Proračunska godina završila je s 

pozitivnim rezultatom. 

Pitanja nije bilo.  

Školski odbor je jednoglasno (5 glasa) donio odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2019. 

godinu. 

 

 

Ad.8. 

Predstavnica vijeća roditelja obavijestila je ravnateljicu da se roditelji 7. razreda tuže na učiteljicu 

kemije. Rečeno je da su učenici pisali test na kojem je bilo puno negativnih ocjena. Nakon toga 

učiteljica je bila na bolovanju, pa su učenici imali nestručne zamjene. Kad se učiteljica vratila ponovili 

su test, na kojem je opet bilo puno negativnih ocjena. 

Ravnateljica odgovara da joj je to prva pritužba na učiteljicu. Da je ona u zadnjih dva mjeseca često 

bila prisutna na nastavi učenika 7. razreda i da nije primijetila nikakvih nepravilnosti, ali da će 

razgovarati s učiteljicom kako bi utvrdila istinitost pritužbi i na drugom školskom odboru izvijestit će 

Školski odbor što je utvrdila. 

Ostalih pitanja nije bilo. 

 

Sastanak završio u 8,00 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČARKA                 PREDSJEDNICA 

 

Ljiljanka Skomrak      Margareta Skuhala Juričić, prof. 

 


