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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SRAČINEC 

OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC 

KLASA:   003-06/20-01/1 

URBROJ: 2186-132-8-20-9 

U Sračincu, 08.10. 2020. 

 

 

ZAPISNIK 

 

23. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 06. listopada 2020. godine s početkom u 16,30 sati u 

Osnovnoj školi Sračinec. 

 

PRISUTNI:    Margareta Skuhala Juričić, Nenad Tesla, Mihael Liber, Gordana Vitez Tenšić,   

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

računovođa škole, Damir Fotak – sindikalni vijećnik 

ODSUTAN:    Danijel Mesek, Tatjana Habulan, Darko Milosavljević - neopravdano  

 

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

predložila sljedeći 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice  

2. Kurikulum Osnovne škole Sračinec za 2020./2021. školsku godinu 

3. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sračinec za 2020./2021. školsku godinu 

4. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi po natječaju raspisanom 02.09.2020. 

5. Zapošljavanje učitelj povijesti prema uputnici Zajedničkog povjerenstva za rješavanje viškova 

i manjkova zaposlenika, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije i 

Sindikata hrvatskih učitelja - 16 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme 

6. Zapošljavanje učitelja/ice po natječaju raspisanom 17.09.2020. 

a. biologije 9 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme 

b. geografije 9 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme 

c. glazbene kulture 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka učiteljice s 

porodiljnog dopusta 

7. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda 

8. Izmjene i dopune financijskog plana 

9. Ostala pitanja 

 

Dnevni red sjednice jednoglasno (4 glasa) je prihvaćen. 

 

 

Ad. 1. 

 

Zapisnik 22. 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 (4 glasa) prihvaćen. 

 

 

Ad. 2. 

 

Do 07. listopada tekuće školske godine prema članku 28. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi te članka 35. stavka 2. alineja 5. Statuta OŠ Sračinec Školski odbor dužan je 

donijeti Kurikulum Osnovne škole Sračinec.  
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Školski kurikulum obuhvaća sve planove rada izbornih programa,  izvanučioničke nastave, izleta, 

projekata i ostalih aktivnosti koje će Osnovna škola Sračinec provoditi tijekom školske godine 

2020/21.  

Školski kurikulum OŠ Sračinec za školsku godinu 2020./2021. razmatran  je na sjednici Vijeće 

roditelja 01.10.2020. i na sjednici Vijeća učitelja 30.9.2020. i predlažu Školskom odboru da ga 

prihvati.  

Školski odbor je jednoglasno (4) glasova donio odluku da se Školski Kurikulum OŠ Sračinec za 

školsku godinu 2020./21. prihvati. 

Kurikulum OŠ Sračinec dostupan je svima na web stranici škole. 

 

 

Ad. 3. 

 

Do 07. listopada tekuće školske godine prema članku 28. stavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi te članka 35. stavka 2. alineja 6. Statuta OŠ Sračinec Školski odbor dužan je 

donijeti Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sračinec.  

Godišnji plan i program rada OŠ Sračinec razmatran je na sjednici Vijeća roditelja 01.10.2020. i 

sjednici Učiteljskog vijeća 30.9.2020. i predloženo je da ga Školski odbor OŠ Sračinec prihvati. 

Članovi školskog odbora jednoglasno su (4 glasa) donijeli odluku o prihvaćanju predloženog 

Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Sračinec za školsku godinu 2020./21. 

Godišnji plan i program rada dostupan je svima na web stranici škole. 

 

 

Ad. 4. 

 

Dana 02.09.2020. godine raspisan je natječaj za 6 pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju. 

Na raspisan natječaj stiglo je 9 molbi. 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za sljedeće kandidate: 

1. Suzana Premužić 

2. Jelena Vaupotić 

3. Tara Mašić 

4. Mihaela Herceg 

5. Viktorija Adamić 

6. Robert Vaupotić 

Školski odbor jednoglasno (4 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za traženo 

zapošljavanje. Radni odnos započinje 09. listopada 2020. i traje do kraja nastavne godine 

2020./2021. 

 

Ad. 5.  

 

Učiteljica Ana Bešenić podnijela je zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa s 31.08.2020.  

Škola je 02.09.2020. podnijela prijavu potrebe za radnikom Zajedničkom povjerenstvu za rješavanje 

viškova i manjkova zaposlenika, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije i 

Sindikata hrvatskih učitelja. 

Zajedničko Povjerenstvo na razini Varaždinske županije uputilo je Željka Martana, mag.edu povijesti i 

filozofije, zaposlenika u nepunom radnom vremenu u Osnovnoj školi Šemovec i Osnovnoj školi 

Kamenica na dopunu radnog vremena do punog radnog vremena. 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje učitelja Željka Martana na upražnjeno radno 

mjesto učitelja povijesti na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno. 

Školski odbor jednoglasno (4 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za traženo 

zapošljavanje. 

Radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno Željku Martanu počinje 09. 

listopada 2020. godine. 

 

 

Ad. 6. a) 

Učiteljica prirode Martina Mužic podnijela je zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa, stoga je 

Škola podnijela prijavu Zajedničkom povjerenstvu za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika, 

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije i Sindikata hrvatskih učitelja. 
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Obzirom da u evidenciji nisu imali učitelja prirode koji je prijavljen kao tehnološki višak Škola je 

dobila odobrenje da može raspisati natječaj. 

Natječaj za učitelja prirode objavljen je na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec. 

Na natječaj su pristigle  molbe 4 kandidata od koji su na zakazani intervju stigla 2 kandidata.  

Nakon intervjua Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prednost pri zapošljavanju dalo je  

kandidatu Damiru Bendelji, profesoru kemije i biologije, stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost 

za zapošljavanje Damira Bendelje. 

Školski odbor jednoglasno (4 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za traženo 

zapošljavanje. 

Radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno Damiru Bendelji počinje 09. 

listopada 2020. godine. 

 

 

Ad. 6. b) 

 

Učitelj geografije Luka Radojević s 31. kolovozom 2020. podnio je zahtjev za raskid radnog odnosa 

zbog odlaska u mirovinu, pa je ostalo upražnjeno radno mjesto učitelja geografije puno, neodređeno 

radno vrijeme. Janja Žnidarić, učiteljica geografije ima u Osnovnoj školi Sračinec ugovor o radu na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno. Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne novine 

broj  93/14, 127/17 i 98/19), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 

07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Sračinec (KLASA: 003-05/15-

01/1 URBROJ: 2186-132-8-15-2 od 21.3.2015.) i odredbe članka 24. stavka 5. Kolektivnog ugovora 

za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 51/18 i 122/19) ravnateljica je 

bila dužna ponuditi učiteljici Žnidarić dopunu do punog radnog vremena, što je ona i prihvatila. 

Stoga je Škola Zajedničkom povjerenstvu za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika, Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije i Sindikata hrvatskih učitelja podnijela 

prijavu potrebe za učiteljem geografije 9 sati tjedno.  

Obzirom da u evidenciji nisu imali učitelja geografije koji je prijavljen kao tehnološki višak 9 sati 

radnog vremena tjedno,  Škola je dobila odobrenje da može raspisati natječaj. 

Natječaj za učitelja geografije objavljen je na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec. 

Na natječaj je pristigle 8 molbi  kandidata  za učitelja geografije od koji su na zakazani intervju stigla 

4 kandidata.  

Nakon intervjua Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prednost pri zapošljavanju dalo je  

kandidatkinji Ivanki Bašić, mag.edu.geografije i mag.ped, stoga ravnateljica traži prethodnu 

suglasnost za zapošljavanje Ivanke Bašić. 

Školski odbor jednoglasno (4 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za traženo 

zapošljavanje. 

Radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno Ivane Bašić počinje 09. listopada 

2020. godine. 

 

 

Ad. 6. b) 

 

Učiteljica glazbene kulture Petra Jakopec je na porodiljnom dopustu i u školi je stoga upražnjeno 

radno mjesto učitelj glazbene kulture na puno određeno radno vrijeme do povratka učiteljice s 

porodiljnog dopusta. Škola je podnijela prijavu potrebe za učiteljem glazbene kulture Zajedničkom 

povjerenstvu za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i 

sport Varaždinske županije i Sindikata hrvatskih učitelja. 

Obzirom da u svojoj evidenciji nisu imali učitelja glazbene kulture odobrili su Školi raspisivanje 

natječaja. 

Natječaj za učitelja glazbene kulture objavljen je na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Sračinec. 

Na natječaj je stigla molba samo jednog kandidata.  

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ipak je provelo intervjuiranje kandidata Mišela 

Vidovića, magistra glazbene pedagogije i bili zadovoljni razgovorom. 

Stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Mišela Vidovića. 
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Školski odbor jednoglasno (4 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za traženo 

zapošljavanje. 

Radni odnos na određeno, puno radno vrijeme Mišela Vidovića počinje 09. listopada 2020. godine i 

traje do povratka Petre Jakopec s porodiljnog dopusta. 

 

 

Ad. 7. 

 

Osnivač škole Varaždinska županija donijela je Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda 

ostvarenih od obavljanja vlastite djelatnosti proračunskih korisnika Varaždinske županije iz područja 

školstva temeljem kojeg je u članku 7. Školski odbor obavezan na prijedlog ravnatelja donijeti akt 

kojim će se utvrditi uvjeti, kriteriji i način korištenja vlastitih prihoda primjeren poslovanju svakog 

proračunskog korisnika. 

Pravilnik su članovi Školskog odbora primili e-mailom zajedno s pozivom za sjednicu, pročitali su ga i 

nisu imali primjedbe na isti. 

Pravilnik su jednoglasno (4 glasa) prihvatili. 

 

 

Ad.8. 

 

Financijski plan za 2020. godine potrebno je promijeniti  zbog prihoda i rashoda u iznos od 5.757,00 

kuna koje se odnose  na povećanje broja pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama. Bilo je planirano 

zapošljavanje 5 pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama, a Varaždinska županija nam je odobrila 

zapošljavanje 6 pomoćnika. 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu Školski odbor jednoglasno (4 glasa) je 

prihvatio. 

 

 

Ad. 9. 

 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora s nezadovoljstvom roditelja učenika prvih razreda 

koje su izložili predstavnici roditelja na sjednici Vijeća roditelja. Roditelji učenika razredne nastave 

nezadovoljni su radom škole u dvije smjene i ne slažu s tim da učenici razredne nastave, a osobito 

učenici prvih razreda mijenjaju smjenu i pohađaju nastavu u poslijepodnevnoj smjeni. 

Ravnateljica je izložila Školskom odboru da je Varaždinska županija donijela odluku da u školskoj 

godini 2020./2021. Osnovna škola Sračinec ima 25 razrednih odjela  u Matičnoj školi i 4 razredna 

odjela u Područnoj školi.  

Područna škola Svibovec Podravski ima 4 učionice i 4 razredna odjela i oni ostaju raditi u 

jednosmjenskoj nastavi. Međutim Matična škola u Sračincu ima 21 učionicu i 25 razrednih odjela pa 

je potrebno organizirati nastavu u dvije smjene. 

Na sjednici Vijeća roditelja roditelji nisu željeli prihvatiti te argumente i traže da razredna nastava 

treba biti organizirana samo u jutarnjoj smjeni. 

Predsjednica ŠO obavijestila je članove ŠO da je u razgovoru s učenicima i učiteljima ustanovljeno da, 

zbog nedostatka prostora i  održavanja propisanih mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID_19 

nije moguće održavanje nastave samo u jutarnjoj smjeni, dobro je da se smjene održavanja nastave za 

učenike razredne i predmetne nastave izmjenjuju mjesečno. U tom slučaju učenici koji su uključeni u 

izvannastavne aktivnosti mogu lakše dogovoriti i uskladiti obaveze u školi i izvan škole. 

Školski odbor jednoglasno (4 glasa) donosi odluku o održavanju nastave u dvije smjene, u jednoj 

smjeni razredna nastava, a u drugoj smjeni predmetna nastava po modelu izmjene smjena 

mjesečno. 

 

 

Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 17,45 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA      PREDSJEDNICA ŠO 

 

Ljiljanka Skomrak      Margareta Skuhala Juričić, prof. 


