REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 4. sjednice školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana 31.
kolovoza 2017. godine s početkom u 8:00 sati.
Prisutni: Slavica Pavlović, Irena Paska, Zdravko Benko, Ivana Fuček, Vjekoslav Maletić, Manuela
Turčić - članovi školskog odbora
Slavko Kenđelić – ravnatelj
Danijela Begović Jankić – tajnica, zapisničarka
Odsutni: Melita Barberić Čokić
Sjednicom predsjedava Slavica Pavlović, predsjednica školskog odbora.
Slavica Pavlović je pozdravila prisutne, utvrdila da postoji kvorum te je predložila sljedeći
Dnevni red:
1. Verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja
3. Različito
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica školskog odbora utvrđuje da su članovi u materijalima primili zapisnik s prethodne
sjednice te pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnik. Članovi se izjašnjavaju da nemaju primjedbi te
je zapisnik jednoglasno prihvaćen.
Točka 1.
Verificiran je mandat članice školskog odbora Manuele Turčić provjerom osobnih podataka – imena i
prezimena, datuma rođenja i adrese. Utvrđeno je da svi podatci odgovaraju imenovanoj članici
školskog odbora.
Točka 2.
Ravnatelj je upoznao članove školskog odbora s kadrovskom problematikom. Podsjetio je da zbog
povećanja broja razrednih odjela predmetne nastave imamo potrebu zapošljavanja učitelja engleskog
jezika, matematike, povijesti, geografije, fizike, informatike i tjelesne i zdravstvene kulture. Obzirom
da Ured državne uprave još nije dovršio evidenciju tehnoloških viškova i manjkova učitelja, ravnatelj
predlaže da se na poslove učitelja tjelesne i zdravstvene kulture primi Nikola Dorčec, profesor fizičke
kulture koji je kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture tehnološki višak u OŠ Novigrad Podravski, a
za učitelja matematike, povijesti i geografije predlaže Karmelu Kralj, magistru primarnog
obrazovanja. Učitelji se mogu zaposliti bez raspisivanja natječaja, na određeno vrijeme do zasnivanja
radnog odnosa temeljem natječaja ili na drugi propisan način, a najduže do 60 dana. Nastavu
engleskog jezika, fizike i informatike će obavljati učitelji tih predmeta koji već rade u školi u
prekovremenom radu do zapošljavanja učitelja temeljem natječaja ili dok Ured državne uprave pošalje
osobu koja je tehnološki višak u nekoj drugoj školi. Članovi školskog odbora nisu imali primjedbi te je
po provedenom glasovanju jednoglasno donesen
Zaključak
Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Nikole Dorčeca na poslove učitelja tjelesne i
zdravstvene kulture na određeno vrijeme do zapošljavanja temeljem natječaja ili na drugi propisan
način, a najduže do 60 dana, na nepuno radno vrijeme, ukupno 32 sata tjedno.
Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Karmele Kralj na poslove učitelja matematike, povijesti
i geografije na određeno vrijeme do zapošljavanja temeljem natječaja ili na drugi propisan način, a
najduže do 60 dana, na nepuno radno vrijeme, ukupno 21 sat tjedno.
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Točka 3.
Ravnatelj je informirao članove školskog odbora da su pri kraju radovi na sanaciji
procurivanja septičke taložnice te da je u izradi prijedlog trogodišnjeg financijskog plana pa ćemo
vidjeti koji će se radovi dalje izvoditi.
Obavijestio je i da smo iz OŠ Molve primili obavijest o upisu četvero naših učenika u 5. razred
njihove škole čime nam se broj učenika smanjio na 184.
Ivana Fuček je pitala je li pronađeno rješenje za tamburašku grupu. Ravnatelj je rekao da ima
kandidat koji je zainteresiran za podučavanje, njegova četiri dolaska po dva sata stajala bi 1.000,00 kn
mjesečno. Još treba vidjeti s Općinom ima li u proračunu sredstava za tu namjenu.
Za daljnju raspravu se nitko ne javlja.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 08:20 sati.

KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ: 2137-40-17-8
Ferdinandovac, 31.08.2017.
Zapisničar:
Danijela Begović Jankić

Predsjednica školskog odbora:
Slavica Pavlović
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