
Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice  Školskog odbora OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec 

Ulica akademika Ladislava Šabana 17, održane 31.8.2017 . godine u 8,30 sati 
 

 Nazočni: Nikolina Vlahek Canjuga, Nataša Sever, Vesna Vitez, Ivančica Krtanjek.  

Odsutni: Miroslav Sever, Miroslav Dolenec, Klementina Cerovečki 
Ostali nazočni: Damir Jagić, ravnatelj škole  

Zapisničar: Ljubica Matić, tajnica  
 

Nazočne je pozdravila i sjednicu otvorila zamjenica predsjednice Školskog odbora gospođa 

Ivančica Krtanjek. Zamjenica konstatira da je nazočna nad polovična većina članovi, te se 

mogu donositi pravovaljane odluke.  

Zapisnik sa prošle sjednice prihvaćen je bez primjedbi i dopuna. 

Predložen je i prihvaćen slijedeći 
DNEVNI RED:  

 

1. Davanje suglasnosti na prijedlog ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa 

pomoćnika u nastavi za  učenike s teškoćama 

2. Kadrovske potrebe na početku školske godine, zasnivanje radnog odnosa bez 

natječaja 

3. Ostala pitanja 

 

AD.1.  Pod ovom točkom ravnatelj škole upoznao je nazočne da je na temelju naputka 

Osnivača raspisan natječaj za 5 pomagače u nastavi za učenike s teškoćama  u našoj ustanovi 

po projektu „Ja mogu“. Natječaj je preko Zavoda za zapošljavanje u Ivancu i objavljen na 

internetskim stranicama HZZ i web stranici škole od 21.8.-29.8.2017. godine. Stiglo je 20 

molbi. Ravnatelj ih je predočio nazočnima. Ravnatelj predlaže Školskom odboru da dade 

suglasnost da se za rad na radnom mjestu pomoćnika u nastavi prihvate molbe: 

1. Gotal Marka za pomoć u radu učeniku Luki Grđanu 7.d razred 

2. Ane Zaplatić za pomoć u radu učeniku Ivanu Beli 7.s razred 

3. Ana Marije Klarić za pomoć u radu učenici Maji Posinjak 2.s razred 

4. Tee Hrkač za pomoć u radu učenici Mii Vidman, 5.c razred i 

5. Ive Putar za pomoć u radu učeniku Leonardu Jagetiću 8.b razred. 

Ravnatelj je obavijesti nazočne da će Varaždinska županija financirati rad još jednog 

pomoćnika van projekta „Ja mogu“ iz vlastitih sredstava za učenika 2. razreda u PŠ 

Kuljevčica Leona Ruheka. Taj natječaj je u tijeku. 

Nakon glasovanja nazočnih članova školskog odbora jednoglasno se donosi slijedeća 

 

ODLUKA: daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po prijedlogu ravnatelja te se na 

radno mjesto pomoćnika u nastavi po projektu „Ja mogu“ primaju Marko Gotal, Ana Zaplatić, 

Ana Marija Klarić, Tea Hrkač i Iva Putar  na određeno vrijeme od 4.9.2017. do 15.6.2018. 

godine  za 4 sata dnevno.  
 

AD.2. Ravnatelj škole upoznao je nazočne da je odlaskom u mirovinu Ane Halamek, Dragice 

Stojaković i Anice Brezovec ostalo upražnjeno 3 radna mjesta učitelja razredne nastave, a 

Odlukom o broju razrednih odjela u školskoj godini 2017./2018. formiran je u MŠ novi 

razredni odjel učenika 1. razreda. O potrebi zapošljavanja 4 učitelja razredne nastave 

obavijestili smo Osnivača. Rasporedom s Liste organizacijskih viškova učitelja razredne 

nastave u Varaždinskoj županiji raspoređene su za rad u našoj ustanovi učiteljice Jelena 

Kolačko, tehnološki višak iz Osnovne škole Višnjica i Dijana Leskovar, tehnološki višak iz 

Osnovne škole Vinica. Ostala dva radna mjesta popunit ćemo natječajem, a do tada na ta 



radna mjesta ravnatelj predlaže rasporediti Marinu Novak, učiteljicu koja kod nas radi na 

određeno vrijeme od 2009. godine i primiti Bojanu Murić, učiteljicu iz Varaždina u radni 

odnos do 60 dana.  

Odlaskom Gordane Ferenčak na bolovanje ostalo je upražnjeno radno mjesto učitelja 

matematike. Ravnatelj predlaže da se u radni odnos primi Josip Sačić, sveučilišni prvo- 

stupnik matematike. 

Odlukom Katehetskog ureda Varaždinske biskupije časna sestra Marija Bilanović raspoređena 

je na drugu dužnost i na njeno radno mjesto vjeroučiteljice upućena je časna sestra Ivana 

Husnjak. 

Nakon glasovanja nazočnih članova školskog odbora jednoglasno se donosi slijedeća 

ODLUKA:  
 a/ Prihvaća se zapošljavanje upućenih učiteljica razredne nastave Jelene Kolačko i Dijane 

Leskovar s Liste organizacijskih viškova Varaždinske županije s danom 1.9.2017. godine.  

b/ do popune radnih mjesta uz suglasnost MZO putem natječaja u radni odnos s punim radnim 

vremenom, a najduže do 60 dana prima se Marina Novak i Bojana Murić, učiteljice razredne 

nastave iz Varaždina; 

c/ na radno mjesto učitelja matematike prima se Josip Sačić, sveučilišni prvostupnik  na puno 

i određeno vrijeme do povratka zaposlenice na rad, a najduže do 60 dana; 

d/ na radno mjesto učiteljice prirode i biologije za 4 sata dnevno do povratka T. Črepinko s 

roditeljskog dopusta, a najduže do 60 dana prima se Martina Simić Meznarić, magistra 

edukacije biologije iz Jerovca; 

e/ Ivana Husnjak prima se na radno mjesto vjeroučiteljice po rasporedu Katehetskog ureda u 

Varaždinu od 4.9.2017. godine na puno i neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnog 

ispita. 

 

AD.3. Ravnatelj škole upoznao je nazočne sa slijedećim informacijama: 

- mogućnost ranog učenja informatike kao izvannastavne aktivnosti; 

- Shema školskog voća i mlijeka ide i dalje, ali kriteriji su i evidencije utroška i   

   plaćanja su promijenjene; 

- Wi-Fi sustav instaliran u PŠ Salinovec u vrijednosti 25.ooo kn, brzina je još uvijek    

   premala, razgovara se o kupnji novog rutera bez ugovorne obveze; 

- broj učenika je 829 i nije u padu u odnosu na prošlu školsku godinu.  

 

                Drugih pitanja i prijedloga nije bilo i sjednica završava u 9,15 sati.                                                            

    

 

  Zapisničar:                                                                           Zamjenica predsjednice: 

Ljubica Matić                                                                              Ivančica Krtanjek 

 


