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ZAPISNIK
S 18. SJEDNICE ŠKOLSKOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLE ANDRIĆA,
VUKOVAR KOJA JE ODRŽANA
9.2.2015. GODINE U 13.15 SATI
(sjednica se tonski snima putem diktafona te se zapis čuva)
Klasa: 003-06/15-01/04
Urbroj: 2188/02-83-15-1
NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA :
1. Dalibor Rendulić
2. Martina Prpić-Kukuljica
3. Milenko Šljukić
4. Sanja Vukičević

NISU NAZOČNI:
1. Jasmina Jukić, opravdano
2. Damir Kruljac, opravdano
3. Igor Naletilić, opravdano

OSTALI NAZOČNI: 1 Josipa Kotromanović Sauka, zamjenica ravnatelja
2. Anita Pinjuh, tajnica škole
3. Dragana Ličina, računovođa škole
Sjednicom predsjedava Martina Prpić-Kukuljica predsjednica Školskog odbora.
Sjednica se tonski snima.
Predsjednica je konstatirala kako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova
Školskog odbora, te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Predsjednica je predložila sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Školskoga odbora
2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja
- dva učitelja razredne nastave, nastava na hrvatskom jeziku i pismu
- učitelj razredne nastave, nastava na srpskom jeziku i pismu
- učitelj glazbene kulture, nastava na srpskom jeziku i pismu
3. Usvajanje Pravilnika o radu i Pravilnika o zaštiti na radu
4. Završni račun
5. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
TOČKA 1.
Zapisnik s 17. sjednice Školskog odbora poslan je na e-mail članovima Školskog
odbora. Na isti nema primjedbi i jednoglasno je usvojen.
TOČKA 2.
Škola je dana 30. siječnja 2015. godine objavila natječaje za popunu radnih mjesta:
- učitelj razredne nastave - 2 izvršitelja za nastavu na hrvatskom jeziku i pismu, na
određeno, puno radno vrijeme,
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učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj za nastavu na srpskom jeziku i pismu, na
određeno, puno radno vrijeme, te
- učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj za nastavu na srpskom jeziku i pismu, na
određeno, nepuno radno vrijeme.
Natječaji su objavljeni na oglasnoj ploči škole, te mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje.
Na natječaj za učitelja razredne nastave za nastavu na hrvatskom jeziku i pismu prijavilo se
14 kandidata. Zamjenica ravnatelja predlaže Mariju Zadro i Marijanu Kršić.
Na natječaj za učitelja razredne nastave za nastavu na srpskom jeziku i pismu prijavila su se 2
kandidata. Zamjenica ravnatelja predlaže Marinu Sekulić.
Budući da imenovane ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, te su do sada već radile u Školi na radnim mjestima za koja se traži
suglasnost i pokazale veliku stručnost Školski odbor daje jednoglasno prethodnu suglasnost za
zasnivanje radnog odnosa s Marijom Zadro, Marijanom Kršić i Marinom Sekulić.
Na natječaj za učitelja glazbene kulture za nastavu na srpskom jeziku i pismu prijavila su se 4
kandidata. Jedan od kandidata je i Aleksandra Krtinić koja je do sada radila na radnom mjestu
učitelja glazbene kulture do 60 dana i za čiju se nostrificiranu diplomu zatražilo tumačenje
MZOS-a. Budući da je jedna od četiri zamolbe pristigla preporučenom poštom sat vremena
prije sjednice Školskog odbora, te zamjenica nije stigla u potpunosti razmotriti stečenu
spremu kandidata, predlaže da se Aleksandra Krtinić primi na još 15 dana kako bi se održao
kontinuitet nastavnog procesa, dok se adekvatno ne informiramo o mogućnosti/nemogućnosti
zasnivanja radnog odnosa za sva četiri kandidata. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
-

TOČKA 3.
Zamjenica informira nazočne o donošenju novog Zakona o radu, Zakona o zaštiti na
radu te Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
zbog čega je bilo potrebno uskladiti Pravilnik o radu te Pravilnik o zaštiti na radu Škole.
Prijedlozi oba pravilnika dostavljeni su e-mailom članovima Školskog odbora na razmatranje.
Na iste nema primjedbi i jednoglasno su usvojeni. Pravilnici će biti objavljeni na mrežnoj
stranici Škole.
TOČKA 4.
Završni račun u kratkim crtama izlaže računovođa, na isti nema primjedbi i
jednoglasno je usvojen.
Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti Škola je u obvezi izraditi Proceduru popisa
imovine i proceduru donošenja financijskog plana. Prijedlog Procedure jednoglasno je
usvojen, a Procedura će biti objavljena i na mrežnoj stranici škole.
TOČKA 5.
Zamjenica izvješćuje o posljednjim saznanjima vezanim za obnovu škole. Informirani
smo kako su sredstva za obnovu osigurana, i uskoro bismo trebali dobiti konkretnu
informaciju o početku obnove škole.
Daljnjih pitanja, prijedloga i informacija nije bilo, te je sjednica završena u 14.00 sati.

ZAPISNIČAR:
Anita Pinjuh

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Martina Prpić-Kukuljica

